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I. fejezet – TÁRSADALMI FOLYAMATOK A XXI. SZÁZAD 

ELEJÉN 

Több mint 7 milliárdan vagyunk 

1. Földünk népessége 

1. QR - kód alapján 

2. A kérdésre két megoldás is adható: 

a) II. József császár 1784. július 16-án rendelte el Magyarországon, Erdélyben és 

Horvátországban az első népszámlálást. Ennek alapvetően katonai és adózási célja volt. 

b) A hivatalos népszámlálások sorozata Magyarországon 1870. januárban indult az 1869. évi 

III. törvénycikk alapján. 

3. a) Az étterembe látogatók által jelölt helyek kirajzolják a Föld három népességtömörülését. 

 b)  

Népességtömörülés Földrajzi helye Betűjel 

Ázsiai tömörülés  D- és K-Ázsia peremvidéke A, E, G 

Nyugat-európai A kontinens nyugati partvidéke B, D 

É-amerikai  Nagy- Tavak-vidéke és az atlanti 

partvidék 

B, C, D, F, 

c) 

 

Népesség 

millió fő 

Terület 

km2 

Föld 

népességének 

%- a 

Népsűrűség 

fő/km2 

Az egész Föld 

népessége 
7 243 824 000 510100000  14,2 

Oroszország  146,270,033 17101330 2 8,5 

India  1,271,310,000 3 287 263 17,5 386 

Banglades  158,346,000 143998 2.1 1099,6 

 

d) születések száma, halálozások száma, bevándorlás, kivándorlás 

4. a) munkahely, iskola 

b) Afrikai kontinensen –Szudán, Etiópia, Ázsia- Afganisztán, Szíria, Banglades 

c) A gondolattérkép elkészítéséhez a szempontok: okok és időtartam alapján csoportosíthatunk. 

A gondolattérkép elkészítéséhez alkalmazható programok: 

https://bubbl.us/  https://www.mindmeister.com/ 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/India
http://hu.wikipedia.org/wiki/Banglades
https://bubbl.us/
https://www.mindmeister.com/
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5. 

 I. II. III. IV. ? 

Példa ma nincs India Kína Ausztria Magyarország? 

Születési 

arányszám 

magas, de 

hullámzó 

magas csökken csökken tovább csökken 

Halálozási 

arányszám  

magas, de 

hullámzó 

erősen csökkenő csökken alacsony,  

de stagnál 

csökken 

Természetes 

szaporodás 

alacsony magas 

(népességrobban

ás) 

lassuló 

növekedés 

csökken, fogyó 

népesség 

csökken 

Születési 

arányszám 

okai 

magas a 

születések 

száma 

magas 

születésszám, 

családmodell, 

vallás 

csökkenés oka: 

születésszabá-

lyozás 

 

életmód, 

szülőképes 

korosztály 

száma kicsi 

gyermekvállalás 

kicsi 

Halálozási 

arányszám 

okai 

Egészségü- 

gyi. 

viszonyok, 

járvány, 

éhínség, 

háború 

életviszonyok 

javulása, 

várható 

élettartam 

emelkedik 

életkörülmények 

javulása, várható 

élettartam nő 

javuló 

életkörül- 

mények, 

várható 

élettartam nő 

élettartam nő, 

egészségügyi kép 

javul 

A. születések száma  B. halálozások száma  C. népességszám alakulása 

b) A demográfiai átmenet 5. szakasza még ma formálódó szakasza a népesség fejlődésének. 

A demográfiai átmenet szakaszai által képesek modellezni a népesség alakulásának történeti 

fejlődését, és egyben bemutatni az országok, területek népességfejlődésének mai állapotát, 

jellemzőit. 

 

Ahányan, annyi félék vagyunk 

2. A népesség összetétele 

1. a) Az 1996-ban készült plakát célja a rasszizmus elleni tiltakozás. 

 b) mongolid, (veddo-ausztralid) 

c) apartheid – Afrika - Dél-afrikai Unióban, illetve utódállamában a Dél- Afrikai 

köztársaságban 1994-ig alkalmazták a nem fehér lakossággal szemben. 

A faji alapon történő elkülönítés politikája. Szegregáció. Az adott országban a szegregált 

lakosság nem rendelkezik alapvető jogokkal. 

d) mongolid-europid=mesztic 

 mongolid – negroid = zambó 

 Europid- negroid =mulatt 

2. vallás, nyelv, kor, nem, foglalkozás, etnikum 
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3. a) Korfaelemzés szempontjai lehetnek: Alak/ típus, nemek aránya, korcsoport szerinti 

elemzés, népesedési folyamat, társadalmi hatások, következtetések /TK. 12. oldal 2.2 ábra / 

b) vita 

c) iskoláskorúak csökkenése, öregedő társadalom szociális problémái, aktív foglalkoztatottak 

száma csökken, csökkenő helyi bevételek, 

A b és c pont feladata összekapcsolható! 

4. a) otthoni önálló munka 

b) grafikus ábrázolás 

c) gazdasági okok (munkanélküliség, jövedelem) családmodell változása, szülőképes kor 

kitolódása, késői gyermekvállalás, munkába állás időpontja kitolódik. 

5.Szakmai képzés megújítása, nyelvtudás, munkahelyteremtés, átképzés, digitális 

kompetenciák fejlesztése 

 

A fiatalodó és elöregedő társadalmak problémái 

3. Népesedési problémák 

1. a) alacsony születésszám  növekvő várható élettartam 

b) 1841: széles alapú/piramis (karácsonyfa alakú), 1994: urna v. koporsó alakú (TK. 12. oldal 

2.2. ábra) 

c) A nyugdíjfenntarthatósági-index, az erős nyomás oka: a csökkenő születésszám, a várható 

nyugdíjba vonulók magas aránya, az alacsony nyugdíjkorhatár, a gazdaság/ nyugdíjkassza 

csekély feltöltöttsége  

d) A nők egyre kevésbé vállalják fiatalon az anyaságot, a termékenységi időszakban születendő 

gyermekek száma csökken/ nő a tartós kapcsolatban nem élők száma (szingli) /életvitel, 

életfelfogás változásai pl. karrierépítés, elhúzódó tanulmányi időszak /A gazdasági környezet 

pl. félelem a munkanélküliségtől / a munkahely megtartásának kényszere 

e) A születések száma 1980 óta folyamatosan csökken. A halálozások aránya tartósan magas. 

Következmény: a népességszámának folyamatos csökkenése. A társadalmi következmény: a 

munkába lépők, az aktív keresők aránya fokozatosan csökken. A nyugdíjba vonulók viszonylag 

magas száma miatt a nyugdíjkorhatár növelése várható.  

 F) Az öngondoskodás formái: Önkéntes nyugdíjpénztár, nyugdíj előtakarékossági számla, 

életbiztosítás, megtakarítások 
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Mindenkinek van mit enni? 

4. Élelmiszerválság 

1. 

Probléma Cselekvés 

Egészségtelen táplálkozás 

elhízás  

csökkenő élettartam 

növekvő egészségügyi kiadások 

A világ lakosságának egy rész (850 millió) 

kevés élelemhez jut 

 krónikus éhezés 

10 éves akcióprogram az ENSZ 

szervezésében 

nemzeti cselekvési programok a helyes 

táplálkozás kialakításáért 

éhezés elleni küzdelem 

2. a) Más logikai sor is lehet a megoldás.  

 

b) Mennyiségi éhezés: ha a szervezet kevesebb energiához jut, mint amennyi a test 

fenntartásához szükséges 

Minőségi éhezés: a táplálkozás olyan elégtelen formája, amikor a szervezet huzamosabb ideig 

nem jut megfelelő minőségi táplálékhoz. (vitamin, ásványi anyaghiány) 

 

c) szegénységi küszöb (ENSZ) Az abszolút szegénység az alapvető emberi szükségletek 

kielégítésének képtelenségére utaló állapot. Napi 1 $. 

d) A Föld éhezőinek száma eléri az 1 milliárd főt. 

Jelentős részük az ázsiai, afrikai (Fekete-Afrika) területeken él.  

Az éhezés problémája a fejlődő országok térségeihez köthető 

Az éhezés a gyermekeket is sújtja. 

3. a) Afrika 

b) Száhel-öv 

c) Globális probléma, hiszen a Föld népességének jelentős részét, és nagy területeket érinti az 

éhezés és az ennek következtében bekövetkező gyermekhalál. Ahogy a cikk főcíme mutatja ez 

napi 20000 fő is lehet.  

d) születésszabályozás, családok támogatása, egészségügyi –és szociális ellátó rendszer 

kialakítása, nemzetközi segítség fogadása 
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4. a) A globális felmelegedés az Föld egészére nézve csökkenti és drágítja a mezőgazdasági 

termények előállítását. Különösen sújtja azokat a területeket, ahol a népességszám magas illetve 

a lakosságszám nagyon gyorsan növekszik. Az élelemigény növekedése áremelkedést von 

maga után. Azokban a régiókban és országokban ahol nagy a népességszám ott a föld eltartó 

képessége kicsi. A felmelegedés szűkíti a művelhető területek arányát. Az eltartó képesség függ 

a gazdálkodás jellegétől és a színvonalától. A nagy népességszámú területek egy része a 

gazdasági fejlettség hiánya miatt nem tud korszerű technikát alkalmazni. A fejlett 

mezőgazdaságú területeken pedig túlfogyasztás és a mezőgazdasági túltermelés a jellemző. A 

szegény. Elmaradott gazdaságú országok nem képesek megvásárolni a szükséges 

élelmiszereket. 

b) A fejlett gazdaságú országokban a túlfogyasztás, az egészségtelen életmód és táplálkozási 

szokások okozzák a népesség elhízását. A fejletlen gazdasági térségű területeken nem jut 

elegendő élelmiszer. Mennyiségi éhezés és minőségi éhezés együttesen jelen van.  

Az aránytalanság oka az, hogy bár az élelmiszerek világpiacán lenne elegendő bőséges kínálat, 

annak eloszlása nem a népesség élelemszükségletével arányosan oszlik meg. 

Cukorbetegség (diabétesz), szív-és érrendszeri megbetegedés, mozgásszervi betegségek  

5. a) Az élőlények genetikai örökítő anyagát (DNS) mesterségesen módosító eljárással 

genetikailag módosított szervezet létrehozása. A GMO (Genetically Modified Organisms) egy 

olyan szervezet, amelynek genetikai állományát mesterséges módon változtatják meg, így új 

tulajdonsággal ruházzák fel. A nemesítés és a génmódosítás között az a különbség, hogy a 

nemesítés során általában azonos, vagy rokon fajokat kereszteznek, azaz ez gyakorlatilag egy 

természetes folyamat, míg az előbbi mesterséges. (pl: a kék eper: a lepényhal hidegtűrésért 

felelős génjét beültették az eperbe, hogy fagyállóvá tegyék, és mellesleg a gyümölcs kékszínű 

lett) 

b) biotechnológiai eljárással pl. vírusellenálló szervezetek 

c) A EU jelenlegi hivatalos álláspontja (2004) szerint a genetikailag módosított és a természetes 

növények egymás melletti termesztése nem biztonsági vagy környezeti, hanem gazdasági 

kérdés: a szabad piac elveinek érvényesülése érdekében a GMO-kat, megfelelő biztonsági 

ellenőrzés után be kell engedni a piacra. 

d) kukoricamoly rezisztens kukorica, szója, rizs (aranyrizs), gyapot, repce 
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e) A feladat megoldható általános értelmezésben, de egy szűkített formában is. (lásd táblázat) 

Génmódosítás pl. növénytermesztésben 

Ellen Mellette 

− kialakulnak a totális gyomirtókkal 

szemben rezisztens gyomnövény-

változatok; 

− kialakulnak a kukorica Bt toxinjaival 

szemben rezisztens moly- és bogár-

változatok; 

− a szél által terjesztett pollen (virágpor) a 

szomszédos, hagyományos 

állományokban is termékenyít, ez a 

hagyományos fajták termelőinek és 

különösen a biotermesztőknek gazdasági 

kárt okoz  

− hiányoznak a tapasztalatok talajra és 

élővizekre gyakorolt hatásairól; 

− a talajba szántott növényi részekben lévő 

toxin lassabban bomlik el, mint a 

hasonló permetezőszer toxinja; 

− a gyomirtás totális gyomirtószerekkel 

könnyen megoldható; 

− a gyomirtás a más gyomirtókkal 

szemben rezisztens gyomokkal szemben 

is hatékony; 

− vetésforgó nélkül, monokultúrában is 

termeszthető; 

− a vetőmag és a hozzávaló gyomirtó egy 

csomagban kapható; 

− moly- vagy bogár-kártétel esetén, 

vegyszerezés nélkül többlettermés 

nyerhető; 

− megtakaríthatók a permetezési és 

vegyszer-költségek. 

 

 

6. A biogazdálkodás (ökogazdálkodás, organikus gazdálkodás) olyan gazdálkodási forma, 

mely szerves trágyázáson, biológiai növényvédelmen és természetes biológiai ciklusokon 

alapul. A szintetikus műtrágya és (szintetikus)növényvédő szerek mellőzésével, például 

baktériumalapú biotrágyák használatával. Tevékenység alatt itt erdő-, mező-, tájgazdálkodást, 

vidékfejlesztést és élelmiszertermelést értünk. 

b) Helyi adottságok alapján megválaszolható. 

7. Önálló megoldást igényel. 

8.  

Igen megoldható, mert… Nem oldható meg, mert… 

− A fenntartható földművelés elterjeszthető 

− A termelés hozamai növelhetők a Föld 

egészén 

− Új és hatékonyabb művelési eljárások 

− agrárkutatósok fejlődnek 

− Növénynemesítési eljárások 

− hatékonyabb öntözés 

− a nemzetközi szervezetek képesek 

megoldani a problémát 

− GMO 

− a termőterületek aránya csökken (erózió, 

globális felmelegedés) 

− Az élelemhiánnyal küzdő országok nem 

képesek önállóan kezelni a problémát 

− az éhező térségben lévő országok beruházás 

szegények 

− nincs világméretű összefogás 

− A FAO világélelmezési programja csak 

enyhíteni tudta az éhínséget 

− A népességszám sokkal gyorsabban 

növekszik, mint a mezőgazdasági termelés  

− nincs világméretű összefogás 

− a kormányok többet költenek 

fegyverkezésre, mint mezőgazdasági 

fejlesztésre 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91gazdas%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Biol%C3%B3giai_ciklus&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BCl%C3%A9s_(k%C3%A9mia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1tr%C3%A1gya
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%B6v%C3%A9nyv%C3%A9d%C5%91_szer&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biotr%C3%A1gya
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A legősibb települések 

5. Átalakuló tanyák, fejlődő falvak 

1. A település ember vagy embercsoportok lakó és vagy munkahelyének térbeli együttese. 

2.  

Népcsoport Kontinens Táj Életmód 
Éghajlati/földrajzi 

körülmények 

szan Afrika 
Kalahári-

sivatag 

vadászó-

gyűjtögető 
trópusi sivatagi éghajlat 

szamburu Afrika 
Kelt-afrikai 

magasföld 

nomád 

legeltetető 

állattartás 

trópusi szavanna 

(átmeneti) 

kazah Ázsia Altáj 

nomád legeltető 

állattartás, 

vadász 

szélsőségesen 

szárazföldi 

3.  

szaktudás, termelési tapasztalatok, 

családsegítő támogatása 

családi megtakarítás, rendelkezésre álló 

épületek, eszközök, pályázati támogatás 

Távolság, közlekedési hálózat fejletlensége,  

bank hozzáállása, eszközpark hiánya 

természeti adottságok, talaj, helyi munkaerő piaci viszonyok, kereslet-kínálat,  

 

4. b) alföldi halmazfalu 

c) 

 Intézmény Funkció 

1. általános iskola oktatás 

2. orvosi rendelő egészségügyi ellátás 

3. bolt kereskedelmi ellátás 

4. óvoda oktatás 

5. könyvtár kulturális alapellátás 

6. szociális otthon szociális ellátás 

d) 

Idegenforgalmi beruházási lehetőség (falusi turizmus, horgásztó) A nagyváros közelsége és az 

úthálózat lehetőséget ad a nagyvárosban élők számára kiköltözni. (alvó vagy bolygóváros) 

 A telekárak alacsony értéke ezt lehetővé teszi. A falu közelében lévő út mellé bevásárlóközpont 

vagy ipari park kialakítására van lehetőség. 
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Irány a város! 

6. A városfejlődés folyamata 

1. a)  A) Városokba áramlása a vidéki lakosságnak 

 B) Elővárosodás folyamata- kiköltözés a városokból 

 C) Távolabbi falusias környezetbe áramlás 

 D) A városba visszaáramlás  

 b) A: dezurbanizáció  B: szuburbanizáció C: urbanizáció  D: reurbanizáció 

2. 1-E 2-D 3-B 4-F 5-C 6-A 7-H 8-G 

3. a) 

slum  

Nagyvárosi nyomor, szegénynegyed 

gettó 

Nagyvárosban kihalkult elkülönült negyed. 

 Kialakulásában faji, vallási etnikai 

szempontok is lehetnek. 

 

b) 1. kép: Szemétszállítás, lakásépítés, veszélyes lakóházak lebontása, munkahelyteremtés… 

     2. kép: szemétszállítás, tömbrehabilitáció, közösségi ház, munkahelyteremtés, közbiztonság 

4. a) 17.  

b) Környezetvédelem- együttműködés a környezetvédelmi szervezetekkel (Zöld Kerekasztal) 

Önálló környezetvédelmi Hivatal felállítása, Green projektek,  

Épületek: tömb rehabilitáció 

Víz: Szennyvíztisztítás, újrahasznosítás 

Levegőminőség: Tömegközlekedés és elővárosi közlekedés fejlesztése, metróépítés –és 

felújítás  
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Miért különböznek a városok? 

7. A városok típusai 

1. a) 1084 fő http://nepesseg.com/borsod-abauj-zemplen/palhaza 

b) A városokat körülvevő falvakból és kisvárosokból álló településgyűrű, mely 

elválaszthatatlan napi kapcsolatba került a nagyvárosokkal. Az a terület, amelyet egy 

településközponti funkciói ellátnak, kiszolgálnak. 

c)  

Fesztivál Város 

Balaton Nyár 

Volt 

Sziget 

Szegedi Ifjúsági Napok 

Campus 

Zamárdi 

Sopron 

Budapest 

Szeged 

Debrecen 

2. a) 262767 090 

b) hiányzó sorok: 

Bowash 

      San Diego-SanFrancisco 

c) 

 

 

 

 

 

 

 

3. a) Hollandia 

b) A megalopolisznak több centruma van. Amszterdam és Rotterdam. 

c) A rotterdami kikötő az európai kikötők közül a legnagyobb forgalmat bonyolítja le. Kapu a 

világra. A „Nyugat főportája.”Évi forgalma több mint 370 millió BRT. 

https://www.wikiwand.com/hu/Rotterdami_kik%C3%B6t%C5%91, 

https://www.portofrotterdam.com/nl 

http://nepesseg.com/borsod-abauj-zemplen/palhaza
https://www.wikiwand.com/hu/Rotterdami_kik%C3%B6t%C5%91
https://www.portofrotterdam.com/nl


10 

 

d) A patkó által bezárt térség, amely agrártermeléséről híres. Jellemzően kisvárosi és falusias 

környezet. 

4. Projekt feladat- önálló tanulói terv alapján 

 

Óriásivá duzzadó városok 

8. Urbanizációs problémák 

1. a) 

nyomornegyed city 

− A vidéki népesség tömeges 

bevándorlása a városba. 

− A vidék eltartó képessége kicsi. 

− A munkahelyek száma alacsony. 

− A bevándorlók képzettségi szintje 

alacsony, munkaerő piaci értéke 

csekély. 

 

− A gazdaság dinamikus fejlődése 

− Tercier szektor bővülése 

− Kulturális-és turisztikai fejlesztések 

 

b) kommunális ellátás hiánya (szemétszállítás, ivóvíz) ideiglenes építmények, higiéniás 

feltételek hiánya, mocsok és bűz, életveszélyes építmények 

Hiányzik az egészséges ivóvíz, a tisztálkodási körülmények, kitettek az időjárás 

viszontagságainak, személyük veszélybe kerülhet (bűnözés), fertőzésveszély, kártevők 

elszaporodása 

2. a) 

http://www.met.hu/levegokornyezet/varosi_legszennyezettseg/meresi_adatok/tajekoztato/ 

b) NO, NO2, SO2, O3, CO, benzol, kisméretű részecske szennyezés 

c) http://levegominoseg.hu/meroallomasok 

d) A honlapon napi értékeket vizsgálhatunk. 

http://www.legszennyezes.hu/dunaujvaros/ 

http://www.met.hu/levegokornyezet/varosi_legszennyezettseg/meresi_adatok/tajekoztato/
http://levegominoseg.hu/meroallomasok
http://www.legszennyezes.hu/dunaujvaros/
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Pl. Okok: 

Dunaújváros esetében Dunaferr, szálló por 

Ajka: alumínium ipar 

 

 

 

E) Az európai autómentes nap[(nem hivatalosan: autómentes világnap; angolul: European Cár 

Free Day vagy In Town Without My Car! Day) egy 1998 óta minden évben szeptember 22-én 

megtartott – a társadalom környezettudatosságát erősíteni hivatott – rendezvénysorozat, amely 

fel kívánja hívni a városlakók és a városvezetés figyelmét 

− a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra, 

− a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására, 

− a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés előnyeire, 

− a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére. 

3. a) 

− Ember: megfosztja a csillagos égbolt látványától 

− Zavarja a nyugodt éjszakai pihenést 

− Élőlények: rovarok, madarak tájékozódásának zavara, éjszakai táplálkozású élőlények 

számára nehezíti a táplálékszerzést, vízpartokon algatúlburjánzáshoz vezethet 

b) Párizs 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_aut%C3%B3mentes_nap#cite_note-akh-1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_22.
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II. fejezet - A VILÁGGAZDASÁG JELLEMZŐ FOLYAMATAI 

Mutasd az indexed! 

1. A gazdasági fejlettség mutatói 

1. 22,79% 

2. igen 

Az USA-ban szolgáltatást végzett, Magyarországra pedig hazahozza a jövedelmét. 

3. a) Big Mac alkalmas annak mérésére, hogy hosszú távon mennyire érvényesül a vásárlóerő-

paritás elvileg árfolyam-kiigazító- és így értékkiegyenlítő - hatása az egyes térségekben kapható 

azonos szolgáltatási és árutermék-kosarak esetében. 

b) erősödik 

4. a) Tartós és nem tartós fogyasztási cikkek, közüzemi szolgáltatások díjai, egészségügyi és 

oktatási kiadások 

b) összehasonlítás www.ksh.hu 

c) A nyugdíjasok helyzetét kiadási szerkezetük, rászorultságuk miatt három fogyasztási csoport 

(élelmiszerek, gyógyszerek, lakhatással kapcsolatos kiadások) alapvetően befolyásolja. Ezen 

három kitüntetett termék- és szolgáltatáscsoport aránya a nyugdíjas fogyasztói kosárban 

mintegy 62%, míg a lakosság egészének fogyasztói kosarában ez az arány 47%. 

d) Összehasonlítás a diákok és a KSH lista. 

5. a) A HDI és a gazdasági fejlettség között egyenes arányosság van. Minél magasabb egy adott 

ország GDP értéke, annál magasabb a HDI mutató, hiszen az adott gazdasági teljesítmény 

lehetővé teszi a jóléti elemek megteremtését. 

b) 

GDP GNI HDI GNEI EIU 

D, G F, G, E, J, I B, H, M C, I, K A 

 

6. a) a) kvaterner b) szekunder c) primer d) tercier 

7. a). Erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, halászat, növénytermesztés és állattenyésztés 

b) munkahely- Az emberiség jelentős része még ma is a mezőgazdaságban foglalkoztatott. A 

fejlett országokban ez 50% fölött van. 

 Élelmiszer-az ember létfeltételének alapja, hogy élelmiszerre van szüksége. 

http://www.ksh.hu/
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Nyersanyag-A mezőgazdaság alapvető iparban felhasznált nyersanyagot termel meg (pl. 

textilnövények, kaucsuk stb.) 

8. önálló munka 

9. a) A) fejlődő ország 

 B) közepesen fejlett 

 C) fejlett  

b) A gazdasági fejlettség és a mezőgazdaságban dolgozók száma közötti összefüggés azt 

mutatja, hogy fordított arányosság van a fejlettség és a foglalkoztatottak száma között. 

c) C 

 

Hol érdemes élni? 

2. Átértékelődő telepítő tényezők 

1. természeti adottságok      társadalmi adottságok 

1,2,6,10,13,14,       3,4,5,7,8,9,11,12 

2. A szövegben kiegészítendő: zöldmezős beruházás 

b) Dánia 

c) korábbi termelő egység, már kialakult gazdasági kapcsolatrendszer, olcsó szakképzett 

munkaerő, autópálya, már meglévő ipari park szolgáltatásai 

d) Az új gyár 1500 munkavállalónak teremtett munkahelyet. 

A helyi gazdaság számára másodlagos munkahelyteremtés, vállalkozások foglalkoztatása (pl. 

beszállítás, szociális rendszer, adóbefizetés 

e) energiatakarékossági és vízfelhasználási program 
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3. a) 

Érvek a megvalósítás… 

Mellett Ellene 

− munkahelyteremtés 

− gazdasági fellendülés 

− adóbevétel  

− kikötőfejlesztés 

− Infrastruktúrafejlesztés (út, kikötő) 

− szolgáltatások iránti kereslet 

növekedése-a helyi vállalkozók 

gazdasági esélyei nőnek 

− telekár emelkedés 

− a település lélekszáma nő stb. 

− környezetkárosítás 

− beavatkozás a természetbe 

− a tenger és tengermelléki ökológiai 

egyensúly megbomlása 

− zajártalom 

− a település elveszíti falusias jellegét 

− a természetvédelmi terület besorolása 

veszélybe kerül 

 

 

b) A településtől távolabb, a természetvédelmi területtől távol eső öbölszakaszon (szemközti 

part) 

4. Helyi adottságok alapján megoldandó feladat 

5. A társadalmi felelősségvállalás részletes kifejtése a honlapon. (oktatás, oktatási 

együttműködés, bölcsőde stb.) 

 

Egyik zsebből a másikba 

3. A piacgazdaság kialakulása és működése 

1. Nem, mert a megtermelt javakat a közösség együttesen fogyasztja el, a szükségleteknek 

megfelelően hasznosítja. Piaci kapcsolat nem alakul ki a közösség tagjai között. 

2. tervutasításos gazdaság    piacgazdaság 

3. a) magántulajdon, piac (kereslet-kínálat), verseny 

b) A fogyasztó a szükségletek kialakítása végett keresletet hoz létre, amely a piacon termékek 

megjelenését követeli meg. Ezzel a termelést, a kínálati oldalt indukálja. 

A termelő kiszámolja az adott termék bekerülési értékét. Felméri a piaci viszonyokat, a kereslet 

viszonylagos nagyságát. Az árképzésben figyelembe kell venni emellett a piacon lévő kínálat 

mennyiségét, árát. A piac feltérképezése után a szempontok alapján kalkulációt készítve 

történik az ármegállapítás. 

Eladó: pl. állami tulajdonú vállalatok, közműcégek tulajdonosaként (MVM), értékpapírpiac,  

Vevő: állam által fenntartott intézmények számára szolgáltatást vásárol (pl. internet), 

termékeket (pl. benzin, intézmények fenntartási elemei) 
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c) reklám, leértékelés, dömping ár, marketing tevékenység, reklámújság, 

4. a) A kötvénykibocsájtás céljai: az állam a kibocsájtással többlet pénzforráshoz jut a 

kötvényvásárlásokkal, a lakosságot befektetésre ösztönzik, miközben garantált visszafizetést és 

kamatot ad. 

b) Garantált visszafizetést és kamatot ad. Vagyis biztonságos befektetési lehetőség. 

c) egyéni munka 

5. a) egykulcsos adórendszer 

16% 

b) iparűzési adó, kommunális adó 

 

Együtt könnyebb! 

5. A gazdasági együttműködéstől a gazdasági unióig (Integrációk, 

együttműködések) 

1.Önálló órai feladat meghatározás és megoldás (disputa, Swot analízis) 

2. a) USA, Kanada, Mexikó 

b) Szabadkereskedelmi övezet: A tagállamok között megszűnnek a kereskedelmi korlátozások 

és a vámok. A külső országokkal szemben minden ország saját vámpolitikát alkalmaz. 

c) térképi megoldás atlasz segítségével vagy www.foldrajzmagazin.hu 

 

http://www.foldrajzmagazin.hu/
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3. a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Magyarország és Románia határán 

A vámkezelés Magyarország határán történik, illetve a fogadóállomáson. 

Indoklás: A többi ország területén vámkezelésre nem kerül sor az egységes vámövezet miatt. 

c) 50€. 

 

A világot vagy a központot szolgálják? 

6. A szakosodástól a nemzetközi munkamegosztásig 

1. a) időszak: Kr.e. 7-9. évezred, neolitikum  

Népesség növekedés, háziasítás (domesztikáció), a termelés megjelenése. 

b) földművelés, állattenyésztés, kézművesség, kereskedelem 

c)  társadalmi munkamegosztás 

  természeti munkamegosztás 
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2.  

Időszak/ szakasz Az adott időszak főbb eseményei, jellemzői 

19. szd. elejétől-1950-60-ig 

− Világpiac és a világkereskedelem kialakulása. 

− A nemzetközi kereskedelem országok/ vállalatok között 

zajlik. 

− Kétoldalú (bilaterális) kapcsolatok jellemzőek. 

− A kereskedelem fő összetevői a nyersanyagok és áruk. 

1973-1982 

− A munkamegosztás átalakul. 

− A nemzetgazdaságok mellett megnő a TNC-k szerepe. 

− Transznacionalitás a gazdaságban. 

1980-as évek 

− Minél kevesebb nyersanyag és energiafelhasználás. 

− K+F+I 

− Szakosodás 

− Világtermék 

− Szolgáltatáskereskedelem fokozódása 

− Tőkekivitel 

 

3. a) 

Ország Erőtér Félperiféria Periféria 

Bulgária EU belső pereme +  

Kuba USA vonzásterülete  + 

Indonézia Japán külső pereme +  

Brazília USA vonzásterülete  + 

Mianmar Japán külső pereme  + 

Argentína USA vonzásterülete +  

Oroszország EU peremterülete +  

 

b) A gazdaságilag igen elmaradott, főképp a volt gyarmati és félgyarmati országok összefoglaló 

elnevezése. Gazdaságszerkezetük általában egyoldalú, illetve függő helyzetű. 

c) Ha az adott országok, országcsoportok földrajzi helyzetét vizsgáljuk, akkor kirajzolódik a 3 

nagy erőközpont. 

4. a) Hagyj nőni! 

b) A pozitív hatás: A fejlődő országok, a fejletlen gazdaságok gazdaságának megélénkülését az 

FDI segítheti. Ugyanakkor negatív hatás a függőség, amely gazdasági és politikai is lehet. A 

gazdasági elmaradottságot tartósan fenntarthatja. 

5. a) önálló feldolgozás  

b) Üzleti terv www.startüzlet.hu 

Piacelemzés és e-kereskedelmi stratégia (mivel foglalkozik a vállalkozás, milyen piaci 

pozícióra tör, mi az üzleti modell, célcsoport) 

http://www.startüzlet.hu/
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1. bevételi tervet (költségek tervezése 

2. reklám és marketing 

3. technikai és logisztikai feltételek 

4. HR 

c) A megoldás lehet többfajta. Kördiagram, oszlopdiagram stb. Elkészítésének módja: Excel 

vagy más diagramszerkesztő program, illetve hagyományos szerkesztési mód. 

 

0
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A  világ kávétermelése

Világtermelésből
részesedés %-ban
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A világcégek hálójában 

7. Hogyan működik a globális világgazdaság 

1.

 

www.mindmaster.com 

2. A diákok állítják össze 

3. A diákok más egyéb szempontokat is javasoljanak 

Gyártó üzem Csomagoló üzem Reklám-marketing 

− a természetes 

nyersanyag 

termőterülete  

− (virágkertészetek) 

− kutatási bázis  

− egyetemi központ  

− (szakemberképzés, 

kutatási 

együttműködés)  

− viszonylag olcsó 

munkaerő 

− piac 

− kedvező közlekedési 

feltételek (logisztika) 

− a megfelelő „arc” 

megtalálása 

− Marketingelemzés 

− pénzügyi szempontok  

− a termékek 

bevezetésére 

 

4. a)   

− árucsere / cserekereskedelem (barter) 

− intrafirm kereskedelem 

− árukereskedelem (export) 

− szolgáltatáskereskedelem 

− belkereskedelem 

b) önálló megfigyelés, gyűjtőmunka 

c) pl. David Beckham – Pepsi, Lyonel Messi és Kobe Bryant Turkish Airlines, Justin Bieber és 

Lara Stone a Calvin Klein arca 

 

 

http://www.mindmaster.com/
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5. vonalkód: A vonalkódos azonosítás a GS1 rendszer legismertebb eleme, amely a 

kereskedelmi folyamatok elválaszthatatlan része. A vonalkódban jelképekkel megjelenített 

azonosító számok teszik lehetővé a gépek számára az elektronikus leolvasást (szkennelést), ami 

nagyban segíti és gyorsítja az információ áramlását a bolti pénztáraknál, raktári átvételnél, 

illetve minden olyan helyen, ahol az üzleti folyamatokban szükséges. 

depó: raktár, lerakat ahonnan az áruk elosztása, kiszállítása történik. 

6. a) TK. 64. oldal 7.1 táblázat is segít. 

 WAlmart USA Bentinville kiskereskedelem 

 Sinopec  Kína Peking kőolajipar 

 Royal Dutch Shell Hollandia Hága kőolajipar 

 China National 

Petroleum 

Kína Peking kőolajipar 

 Exxon Mobil USa Irving (Texas) kőolajipar 

 BP Egyesült Királyság 

London 

kőolajipar 

 Stat Grid Kína Peking energetikai ipar 

 Volkswagen Németország 

Wolfsburg 

járműgyártás 

 Toyota Motors Japán, Toyota járműgyártás 

 Glencore Svájc, Baar acélipar 

b) táblázatban 

c) 2012-ben a MOL Nyrt. 412. hely 

 

A globalizáció megjelenési formái 

8. Előnyök és kérdőjelek 

1. Önálló tanulói feldolgozás 

2. a) A gyárbezárás okai: A K+F tevékenység az anyavállalathoz kötött, az összeszerelés az 

olcsó munkaerőt adó Távol-keleti országba kerül. A magyar munkaerő ára a világ 

munkaerőpiacán ahhoz képest drágább. 

b) munkaerőpiac, kedvezmények 

c) A munkanélküliség aránya a térségben meg fog nőni. Új munkahelyteremtés szükséges, vagy 

a munkaerő elvándorolni kényszerül. 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/GS1
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3. a) 

Előny Hátrány 

− Vevőknek és szállítóknak egyaránt 

bőséges és olcsó információadási és - 

keresési lehetőséget ad. 

− Új kereskedelmi csatornák megnyitása. 

− 24 órás nyitva tartás az év minden 

napján. 

− Kibővíti a piacokat a vevők és eladók 

számára is. 

− A kooperációt támogató elektronikus 

eszközök sokféle együttműködési módot 

tesznek lehetővé a vevő és szállító 

között. 

− Lehetőséget nyújt kereskedelmi 

tranzakciók kényelmes, gyors és olcsó 

lebonyolítására. 

− Csökkenti az információk előállításának, 

feldolgozásának, tárolásának és 

visszakeresésének a költségeit. 

− Csökkenti a kommunikációs költségeket. 

− Gazdagabb kommunikációs lehetőséget 

képes biztosítani a papír alapú 

(levelezés), illetve a telefonos 

kapcsolathoz képest (video beszélgetés). 

− Nagyobb rugalmasságot biztosít a 

földrajzi elhelyezkedés tekintetében 

vevőknek, közvetítőknek és szállítóknak 

egyaránt. 

− Problémák lehetnek a rendszer 

biztonságosságával. 

− A kommunikációs sávszélesség sok 

helyen még nem elegendő, egyes 

tranzakciók nagyon lassúak. 

− A vevők bizalmatlanok az elektronikus 

úton történő fizetési módokkal. 

 

4. önálló feldolgozás, beszélgetés, tanulói beszámoló 

5. önálló feldolgozás 
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Megtakarítunk és befektetünk 

9. Pénz és értékpapír 

1. a) állat (szarvasmarha, só, kagyló, tőkehal, dohány, cukor, prém, bőr, vasszög, 

b) fémpénz, bankszámlapénz, árupénz 

2.  

A pénz funkciója A funkció tartalma / példa 

Csereeszköz/ forgalmi eszköz 

Az áruk cseréjét, adásvételét közvetíti (pl. a 

cipő könnyen farmernadrágra cserélhető pénz 

„közbeiktatásával”). 

Értékmérő 
Kifejezi az áruk értékét, összemérhetővé, 

összehasonlíthatóvá teszi a különböző árukat. 

Fizetési eszköz 

Az áru értékét ellen tételezzük, de a z áru és 

a pénz elszakadhat egymástól (pl. 

hitelfelvétel). 

”Kincsképzés” eszköze 

Megtakarítás, vagyontartás eszköze. 

fogyasztás elhalasztásával jár (pl. telefonra, 

laptopra, utazásra megtakarítás esetén). 

Nemzetközi pénz 
A pénz szerepeit, funkcióit nemzetközi 

forgalomban is betölti (pl. euró, dollár, jen). 

 

3. folyószámla vezetés, pénzügyi szolgáltatások (hitel), pénzügyi tanácsadás, stb. 

4. gyengült  erősödött 

Rosszul, mert több forint szükséges az euró hitel törlesztéséhez. 

Exportőr: Jobban jár, mert a hazahozott euró átváltásakor több forintot kap. 

Importőr: Rosszabbul, hiszen több forintra van szüksége az euróban vásárolt termékek árának 

kifizetésekor. 

Abban az esetben, ha az export volumene nagyobb, akkor javult. 

5. a) TK. 74. oldal 

− Kereslet gyors növekedése 

− Előállítási, termelési költségek növekedése  

− Az állam termelési fedezet nélküli pénz kibocsájtása 

b) 1946 (Mivel a pengő nem felismerhető a képen ezért elfogadható 1923/24-es időszak is.) 

c) Hiperinfláció 
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d) Az árak tartós emelkedését az árindexszel határozzuk meg. Ha sok pénz van a forgalomban 

és nem tud a kereslettel lépést tartani, az árak emelkednek, a pénz értéke csökken és infláció 

lép fel. Ez a gazdaság fejlődését gátolja. Bár a történelemben alkalmazták a kormányok azt a 

módszert, hogy gerjesztették az inflációt. Ezzel a vállalkozások élénkítése volt a céljuk. A 

jelenséget inflációs prosperitásnak nevezzük. Az infláció generálása lehet élénkítő hatású is. De 

a bérből, fizetésből élők helyzetét rontja. Így csak rövid ideig alkalmazzák. (pl. 1922-23 

Magyarország) 

6. önálló munka. www.bet.hu 

 

A befektetéstől az eladósodásig 

10. Nemzetközi tőkeáramlás 

1. a) Hosszabb időre befektetett pénz vagy egyéb anyagi javak, amely a befektető számára 

hasznot, profitot hoznak. 

b) A pénztőke pénzügyi tranzakciós formákhoz kötött.(hitel, értékpapír kereskedelem, 

spekulációs pénzügyi tranzakció). A működőtőke- termelésbe, szolgáltatásba áramló pénzügyi 

befektetés.(FDI) 

c) Zöldmezős, barnamezős beruházás 

2. Vázlat az internetes anyag alapján.(a brókercég, a befektető cég bejegyzett, az Állami 

Pénzügyi Felügyelet engedélye alapján dolgozik. Fontos a nyilvánosság, a kapcsolattartás, az 

ügyletek követhetősége 

www.penziskola.hu 

3. a) 475 millió €. 

b)  

Földrajzi szempontok Gazdasági szempontok Piaci szempontok 

− Közép-európai és 

európai centrális 

helyzet 

− 100 km távolság az 

ország fővárosától 

 

− olcsó munkaerő 

− zöldmezős beruházás 

támogatása 

− (kedvezmények) 

− korábbi gazdasági 

kapcsolatok 

− termelési tapasztalatok 

− szakembergárda 

− a felvevőpiac 

− az európai autógyártó 

cégek egy fontos bázisa 

Magyarország 

− a török és orosz piac 

közelsége 

 

c) A munkahelyek száma bővül, a beszállító tevékenység megrendeléseket ad a környező 

vállalkozóknak, 

d) adóbevételek növekedése 

http://www.bet.hu/
http://www.penziskola.hu/
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4. a) Moody's (Moody's Corporation) – New York, London 

S&P (Standard and Poor's) – New York, London 

Fitch (Fitch Ratings) – New York, London 

b) QR –kód alapján megtekinthető a legidőszerűbb besorolás. 

c) AAA -  AA-  A tól D-ig. A minősítésben a D a bóvli, a legrosszabb minősítés. 

d) A hitelminősítőknél a bóvli kategória azt jelenti, hogy a minősítő a magas kockázatok miatt 

a besorolások alapján befektetési döntéseket hozó ügyfeleinek azt mondja: az adott állam, 

illetve vállalat által kibocsátott kötvényeket nem érdemes, túlságosan rizikós megtartani vagy 

tovább vásárolni. 

Stabil: A bankrendszer minősítése az adott ország államadósság besorolása és befektetési 

lehetőségek illetve a bankrendszer stabilitása alapján történő besorolást jelent. Az első lépés, 

hogy az az adott ország (Magyarország) befektetésre ajánlott gazdaság legyen.  

 

Világra szólópolitikai és gazdasági szervezetek  

11. Nemzetközi szervezetek 

1. a) 1945 – Második világháború 

Béke fenntartása, agresszor megfékezése, demokrácia, leszerelés, segélyezés, járványok 

megfékezése, ivóvíz, katasztrófák utáni segítségnyújtás 

b) 

Teljes név Mozaikszó Központ Feladat 

Kereskedelmi és 

Fejlesztési 

Konferencia 

UNCTAD Genf 

Elsődleges célja a fejlődő országok 

gazdasági növekedésének 

elősegítése 

Iparfejlesztési 

Szervezet 
UNIDO Bécs 

Az ipari fejlődés támogatása és 

gyorsítása a fejlődő és az átalakuló 

gazdasággal rendelkező 

országokban. 

Élelmezésügyi és 

Mezőgazdasági 

Szervezet 

FAO Róma 

Küldetése az élelmezésbiztonság 

megvalósítása, aminek egyik lépése 

az éhezés visszaszorítása. Tudás és 

információ forrása a tagországok 

számára mezőgazdaságuk, 

halászatuk, erdőgazdálkodásuk 

fejlesztésében, élelmiszerellátásuk 

biztosításában. Latin jelmondata 

(Fiat panis) magyarul annyit tesz: 

"Legyen kenyér." 
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Nevelésügyi, 

Tudományos és 

Kulturális 

Szervezet 

UNESCO Párizs 

Analfabetizmus elleni küzdelem. A 

tagországok kulturális és oktatási 

életének segítése. Világörökség. 

Egészségügyi 

Világszervezet 
WHO Genf 

A fejlődő országok és a világ 

egészségügyi helyzetének javítása. 

 

 

b) WTO, OECD stb. 

2. a) 

Nemzetközi gazdasági 

szervezet 

Nemzetközi politikai/ 

katonai szervezet 

Humanitárius és 

környezet-védelmi 

szervezetek 

2,3,4,6,9,10,11,14 5,14 1,7,8,12,13, 

b) aláhúzandó:1,4,5,6,8,78,12,13,14 

3.  

Nemzetközi 

konfliktus, 

probléma 

Ebola járvány 

megfékezése Afrikában 

A nemzetközi olaj-

kereskedelem 

biztonságának 

megőrzése 

Nemzetközi adósság-

válság megoldásának 

segítése 

A megoldásban 

résztvevő 

szervezetek 

WHO 

 
OPEC IMF, Világbank 

 

4. a)  Világbank – Washington; IMF – Washington 

b) A kevésbé fejlett országok számára könnyebb feltételek mellett ad hitelt pl. infrastruktúra 

fejlesztésére. Így az adott kormány is a Világbankhoz fordulhat. 

5. A fejlődő országokból 

A méltányos vagy becsületes kereskedelem (fair trade) olyan irányítottkereskedelem, amely 

hangsúlyt helyez arra, hogy a harmadik világbeli termelő megkapja az őt megillető pénzt a 

terményéért. 

A legtágabb körben elfogadott definíciót a méltányos kereskedelemre a FINE, a négy fő 

méltányoskereskedelmi-hálózat informális hálózata alkotta meg: 

A méltányos kereskedelem a nemzetközi árucsere szokásos felfogásától eltérő megközelítés. 

Kereskedelmi partnerséget jelent, amely a hátrányos helyzetű termelők számára hivatott a 

fenntartható fejlődést előmozdítani elsősorban jobb kereskedelmi feltételek biztosításával, 

valamint a fejlett országokban folyó szemléletformáló kampányokkal. 

Forrás: www.wikipedia.hu 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereskedelem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Harmadik_vil%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=FINE&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntarthat%C3%B3_fejl%C5%91d%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fejlett_orsz%C3%A1gok&action=edit&redlink=1
http://www.wikipedia.hu/
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III. fejezet – MAGYARORSZÁG FÖLDRAJZA 

Mit jelent magyarnak lenni? 

1. Helyünk Európában és a világban 

1. csoportmunka 

2. a) Legészakibb szélességi kör: 48,5° 

 Legdélibb szélességi kör: 45,5 ° 

Távolság: 3°x111km=333km 

b) Legkeletibb település: Garbolc 

Legnyugatibb település: Felsőszölnök 

Távolság: 520 km 

3. 

Hegységeink Dombságaink Alföldjeink 

Zempléni hegység 

az ország legkeletibb hegysége 

Vulkanikus eredetű 

Kárpátok belső vulkáni 

vonulatának tagja 

harmadidőszak 

andezit, riolit 

perlit, kaolin, zeolit 

lombos erdő 

Dunántúli-dombság 

Területe 15000 km2 

Pannon-tenger → 

500-2000 m 

vastagságú pannon 

üledék → 

negyedidőszaki 

(löszös lerakódások) 

fedték be. Pannon-

tenger 

visszahúzódása után e 

területek nem 

süllyedtek tovább, sőt 

kiemelkedtek (folyók 

felszabdalták) →  

ÉNY-DK irányú 

szerkezeti vonalak 

mentén 

B) Résztájak 

Somogyi-dombság 

Külső-Somogy (ÉK) 

Belső-Somogy 

(DNY) 

Tolnai-dombság  

Tolnai-hegyhát 

Völgység 

Szekszárdi-dombság 

Zalai-dombság 

lösszel fedett tagolt 

dombvidék 

Alföld 

Magyarország legnagyobb területű tája 

(52000 km2) 

Domborzatilag és éghajlatilag 

legegységesebb terület „puszta”= nem ősi 

magyar táj, hanem évszázados 

beavatkozások nyomán kialakult kultúr 

sztyepp  

 

A) Domborzati jellemzők 

Folyók (pl. Duna, Maros) által felhalmozott 

hordalékkúpok 

lösz → jó minőségű termőtalajok 

homok → gyümölcs- és szőlőtermesztés 

Süllyedékek: a hordalékkúpok által 

közrezárt, rossz lefolyású területek (pl. 

Ecsedi-láp, Nagy- és Kis- Sárrét) 

Árterületek: a hordalékkúpok előterében 

szélesebb-keskenyebb, vizenyős területek 

(pl. Taktaköz, Bodrogköz) 

 

B) Résztájak 

Duna-Tisza köze (15-20 km-es ártéri sík 

kíséri mindkét folyót) 

Kiskunsági-homokhát 

Bácskai-löszhát 

Tiszántúl 

Nyírség (homokkal fedett hordalékkúp) 

Hajdúság (lösz)  

Hortobágy (iszapos hordalék) 
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kőolaj, földgáz 

termálvíz 

 

Nagykunság (iszapos hordalék) 

Körös-vidék (tökéletes síkság) 

Körös-Maros köze (Maros lösszel fedett 

hordalékkúpja) 

Mezőföld 

Lösszel borított 

50-60 m-es függőleges parttal tekint a 

Duna-menti síkságra → földcsuszamlás, 

partomlás 

Dráva-mellék 

Folyami síkság 

Mediterrán éghajlati hatás 

 

2. Kisalföld 

A) Adottságok 

Területe 4000 km2 

Duna által feltöltött süllyedék → Európa 

legnagyobb hordalékkúpja: Szigetköz 

Csallóköz 

B) Résztájak 

Győri-medence 

Duna, Rába és mellékfolyóinak 

hordalékkúpja: Szigetköz, Mosoni-síkság, 

Rábaköz 

Fertő-Hanság süllyedék 

Marcal-medence 

Déli részén pliocén végi bazaltkúpok 

(Somló, Ság) 

Komárom- Esztergomi-síkság 

Folyóterasz-maradványokból áll 

 

Bükk 

Sajó és a Tarna völgye között 

középidő 

mészkőhegység 

karsztosodás  

barlangok, karsztforrások 

lignit 

barna erdőtalaj 

  

Aggteleki-karszt 

Délről a Bódva határolja 

középidő – triász mészkő 

karsztvidék 

Magyarország leghosszabb 

barlang barlangi járatai 

(Baradla) 

karsztvíz 

karsztbokor erdő 

terra rossa talaj 

  

Mátra 

Tarna és Zagyva folyók között 

Kárpátok belső vulkáni 

koszorúja, harmadidőszak 

andezit 

rézérc, lignit 
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Parád - csevice 

lombos erdőövezetek szerint 

Cserhát 

Változatos domborzat és 

kőzetek (középidei üledékek, 

andezites terület, 

harmadidőszaki dombvidék) – 

dombvidéki jellegű 

Idetartozik a Gödöllői-

dombság és ÉK-en Karancs 

(andezit) 

  

Börzsöny 

Dunától északra 

Kárpátok belső vulkáni 

koszorúja 

vulkanikus eredetű-

harmadidőszak 

andezit 

zárterdőségek  

  

Visegrádi hegység 

Kárpátok belső vulkáni 

koszorúja 

vulkanikus eredetű-

harmadidőszak 

20-18 millió évvel ezelőtt 

működtek kitörési központjai 

Duna áttöréses völgye 

szakította el a Börzsönytől 

(Dunakanyar) 

andezit 

  

Budai-hegység – Dunazug-

hg. része 

középidő 

karsztosodás, barlangok 

Budai termál vonal 

  

Pilis 

Dunazug-hg. része 

Középidő - mészkő, dolomit 

  

Gerecse 

Jura üledékek: vöröses 

színeződésű mészkő Eocén 

barnakőszén (Tatabánya, 

Dorog, Tokod) 

  

Vértes 

Középidő Triász mészkő és 

dolomit 

Peremén: barnakőszén-, 

bauxittelepek 

  

Velencei-hegység 

Óidei lekopott röghegység 

(karbon) 

Kaledóniai hegységrendszer 

tagja 

gránit „gyapjúzsák” 
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Délre – Velencei-tó  

(vetődés) 

Bakony 

középidő 

Észak-Bakony (karsztos 

fennsík, Kőris-hegy 709 m) 

Déli-Bakony (barnakőszén-, 

mangán-, bauxitbányászat) 

Balaton-felvidék 

(bazaltvulkánok) 

Tapolcai-medence 

(bazaltsapkás tanúhegyek) 

  

Keleti-Alpok két 

lealacsonyodó nyúlványa: 

Soproni-hegység, Kőszegi-

hegység 

Variszkuszi rögök, 

harmadidőszakban másodlagos 

szerkezet 

csillámpala 

Alpokból érkező folyók által 

szétteregetett kavicstakaró: 

Vasi Hegyhát, Kemeneshát,  

  

Mecsek és Villányi hegység 

óidő karbon időszakából: 

Mórágyi-rög gránitja óidő 

perm időszakából: vörös 

homokkő 

középidei üledékek: triász 

mészkő (karsztos formák), jura 

üledékek (feketekőszén) 

Mecsekben uránérc, feketeszén 

Tettye-forrás 

Villányi-hg.-ben  

Szársomlyó-hegy: egyedi 

növényvilág Közelében 62C-

os hévíz tör felszínre 

(Harkány) 

  

 

4. a) egyediség, “Magyarország – felülmúlja a várakozásokat.” etnosztereotípiák „- gulyás, 

csikós, paprika, nemzeti értékeink, reklám, a külföldi látogatók által kialakított kép, sport és 

kulturális diplomácia, 

b) 

Kulturális Természeti 

1,2,4,6, 3,5,7,8, 

c) Önálló, az adott településre vonatkozó kutatás. 

5. a) http://www.hungarikum.hu/hungarikumok oldalon elérhető 

b) Helyi adottságoknak megfelelő diák javaslatok. 

http://www.hungarikum.hu/hungarikumok
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Fogyunk és öregszünk- miért baj ez? 

2. A népesedési folyamatok hatása 

1. a) A népességszám csökken.  

b) népességfogyás 

c) 106, 8 fő/km2 

2. a) Szerkesztés a kiválasztott módszer alapján. 

b) Kérdések lehetnek: 

− Milyen alakú a korfa? 

− Milyen a nemek arányának alakulása? 

− Melyik évben a legmagasabb az idősek aránya? 

− Hogyan változott a születések száma az elmúlt 10 évben? 

− Milyen tendencia figyelhető meg a születések számában? 

 

Demográfiai 

következmények 

Gazdasági 

következmények 
Szociális következmények 

− csökken a születések 

száma 

− az idős 65 év fölötti 

korosztály száma nő 

− a várható élettartam 

növekszik 

− az aktív kereső népesség 

száma csökken 

− kevesebb munkavállaló 

illetve aktív kereső a 

gazdaságban 

− a nyugdíjbefizetések 

aránya csökken 

− eltartottak száma nő 

− időskorúak nyugdíjának 

a biztosítása  

− időskorúak gondozása, 

ellátása a családok és a 

társadalom számára 

Hatásuk a felnövekvő nemzedékekre 

− a gyermekek száma 

kevesebb, öregedő 

társadalomban fognak 

élni. 

 

 

− nagyobb 

nyugdíjbefizetés 

− gondoskodás 
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Majd az állam segít? 

3. Az állam és a foglalkoztatás 

1. kampányterv: Lehet a szűrővizsgálatokra tett javaslat, egészséges életmód, egészséges 

táplálkozás érdekében rendezendő alkalom. 

2. A 2008-2013 közötti időszakban, a mezőgazdaságban foglalkoztattak száma kismértékű 

emelkedést mutat. Ez az agrárvállalkozások és az agrártermelés növekedése miatt 

következhetett be. Az iparban foglalkoztatottak száma csökkent, a szolgáltatásban 

foglalkoztatottak száma lassú növekedést mutat. A 2009-es válságidőszakhoz képest csak 

nagyon kismértékű növekedést láthatunk a foglalkoztatottak számát elemezve. 

b) 

  

3. a) Pl.  

http://www.dolphio.hu/hu/tortenet 

Tevékenység: egyedi szoftver –és hardverfejlesztés, kutatási-fejlesztési szolgáltatások. 

Részlet a cég ismertetőjéből: 

2014- 10 éves a Dolphio Technologies. SignAll jelbeszéd-felismerő rendszerünk döntőbe kerül 

a NASA és a Google által alapított Singularity University CEE-Global Impact 2014-es 

versenyén. Leányvállalatot indítunk Bulgáriában. Kiállítunk a hannoveri CeBITen. Budapesti 

irodákban felavatjuk a vállalati játékszobát 

Siker háttere: piaci szereplőként egyedi fejlesztések, innovatív szemlélet, kreativitás, fiatalok 

megnyerése (gyakornoki rendszer) 

b) A startup általában az újonnan alapított, nagy növekedési potenciállal rendelkező induló 

vállalkozásokat jelenti, melyet többnyire termék vagy üzleti modell innováció jellemez. Ezek a 

cégek a nemzetközi piacokon való jelenlétet tűzték ki célul, tehát nem kizárólag a helyi piacra 

koncentrálnak. 
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A foglalkozatatottak száma nemzetgazdasági ágak 
szerint 2013-ban

http://www.dolphio.hu/hu/tortenet
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c) Pár magyar startup 

http://magyar-startup-kozosseg.hu/ 

Pocket Guide: okostelefonos városnéző alkalmazás 

IndexTools: web analitikai szoftver; 2000-ben kezdték el a projektet, 2008-ban a Yahoo 

felvásárolta a céget 

d) Prezi : Flash - alapú, internetes prezentációkészítő szoftver 

A szoftverfejlesztéssel lehetővé teszik az oktatásban, a munkahelyeken egyszerűen 

megismerhető program alkalmazását. 

e) Általános forgalmi adó 5 millió Ft feletti árbevétel esetén 

Társasági adó a nyereség 19%-a 

Osztalékadó a kapott osztalék után 25 %  

Személyi jövedelemadó, és egészségügyi hozzájárulás "százalékos" 14 % 

Fogyasztási adó 

Jövedéki adó 

Kereskedelmi és játékadó 

Helyi adók:- Építményadó, telekadó- Kommunális adó- Iparűzési adó- Idegenforgalmi adó- 

Gépjárműadó 

 

4. A „Kormányablak – Integrált Kormányzati Ügyintézés. Egyablakos, ami az állampolgár 

számára lehetővé teszi az ügyintézést egy helyszínen. ( Okmányok, iratok, forgalmi engedély 

stb.) Ügyfélkapun keresztül online is elérhető. 

 

Rendszerváltó Magyarország 

4. A múlt rendszer öröksége 

1.  Tervgazdálkodás: 1,3,4,5,7,8,9,19,20 

 Piacgazdaság:2,6,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 

2. a) A privatizáció vagy magánosítás az állam tulajdonát képező vagyontárgy magánkézbe 

adása. 

c)  A kárpótlási jegy fogalmát az 1991. évi XXV. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az 

állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 

szóló törvény határozza meg. A kárpótlási jegy egy olyan speciális értékpapír, amelyet a 

magyar állam a meghatározott feltételeknek megfelelő kárpótoltak részére bocsátott ki a 

kárpótlás mértékének megfelelő értékben. 

A kárpótlási jegy bemutatóra szóló, átruházható, a kárpótlás összegének megfelelő, az állammal 

szemben fennálló követelést névértékében megtestesítő értékpapír. 

http://magyar-startup-kozosseg.hu/
http://www.mypocketguide.eu/
http://web.analytics.yahoo.com/
http://www.prezi.com/
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llam
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81llami_tulajdon&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mag%C3%A1ntulajdon
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c) A magyar mezőgazdaság teljesítménye az 1943-as évben érte el a mélypontot. 

Az 1984-es évben a magyar mezőgazdasági termelés a XX. század legnagyobb termelési 

eredményét produkálta. A rendszerváltás után csökkent a mezőgazdaság termelése. 

3. A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa a közép- és kelet-európai szocialista országok 

gazdasági együttműködési szervezete . 1949. január 25-én hozták létre Moszkvában. Az európai 

ún. szocialista országok társadalmi-gazdasági rendszerének összeomlásával a KGST-t 

tagállamai 1991. június 28-án, budapesti ülésükön a szervezetet feloszlatták. 

4. Kádár-korszakban, amikor az autó tömegesen elterjedt ugyan, mégis mindvégig hiánycikk 

maradt. Ezért a polgároknak évekig kellett várnia előleg befizetés után, hogy gépkocsijukat 

megkapják. 

Ma így nevezzük az 1970-es évek magyar társadalmát, ahol már nem az élelmiszer, hanem a 

tartós fogyasztási cikkek (pl. a hűtőszekrény, azaz frizsider) tömeges vásárlása volt jellemző. 

Magyarországon az 1962 – 1989 közötti korszakot nevezik „gulyáskommunizmus”-nak. A 

kifejezés értelme, hogy az ország szocialista berendezkedése ellenére viszonylagos jólét 

jellemezte a lakosság életszínvonalát, akik ha nem bírálták a politikát, nyugodtan élhették 

mindennapjaikat, kvázi akár egy tányér gulyás, mint jellegzetes magyar étel felett is. 

 

Nagy tervek után 

5. Környezeti terhelés Magyarországon 

1. a) 

 Csapvíz Ásványvíz 

Mellette 

− szervezet működéséhez 

elengedhetetlen 

− olcsóbb 

− nem szennyezzük a 

környezetünket a PET 

palackkal 

− szervezet működéséhez 

elengedhetetlen 

− egészséges 

− van benne ásványi anyag 

− tiszta  

− a mélyből származik 

 

Ellene  

− nem elég tiszta 

− kevés az ásványi anyag 

tartalma 

− vegyszert is tartalmaz 

− az ásványi anyag tartalma 

lehet egészségkárosító 

(magas nátriumtartalom) 

− drága 

 

 

b) vízlábnyom számítás 
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2. A rekultiváció vagy újraművelés, egy terület újrahasznosításra való alkalmassá tétele. Azon 

technikai, biológiai és agronómiai eljárások összessége, melyek során a természeti, vagy az 

emberi (antropogén) tevékenység károsító hatására terméketlenné vált földterület alkalmassá 

válik mezőgazdasági, erdőgazdasági művelésbe való visszaállításra vagy egyéb módon történő 

újrahasznosítására. 

3-4. feladat: önálló munka 

5. atomtemető építés 

ÉRVEK 

Mellette 

− biztonságos 

− munkahelyet teremt  

 

Ellene 

− veszélyes 

− drága 

− környezetszennyező 

− sugárveszélyt hordoz 

 

6. A légkör szennyezettsége Magyarországon gyakran –különösen a nagyvárosokban-igen 

magas. Ezt a OMSZ méri. A légszennyezettség sok eleme okoz károkat az emberi szervezetben. 

Por, pollen, káros anyag koncentráció. A szmog különböző formái is veszélyesek.  

 

Gáz? Atom? Földhő? Nap? 

6. Az energiakérdés Magyarországon 

1. a) 

Energiahordozó Lelőhely Kialakulás ideje 

feketekőszén Pécs, Komló Középidő-jura 

kőolaj Zalai-dombság harmadidőszak 

földgáz Algyő, Duna-Tisza 

Köze, 

Hajdúszoboszló, 

Komádi 

harmadidőszak 

barnaszén Borsodi-medence, 

Nógrádi-medence 

harmadidőszak 
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b) 

 

2. a) A megújuló energiahordozók és a 

biomassza aránya növekedjen. 

b) A biomassza ökológiai 

(környezettudományi) fogalom. Jelentése: 

biológiai úton létrejövő szerves anyag 

tömeg. A biomassza energetikai 

hasznosítása. A biomassza energetikai 

hasznosítását az energiahordozóként 

kialakított biomassza halmazállapota 

szerint szokták csoportosítani, így szilárd, 

cseppfolyós és gázhalmazállapotú 

biomasszáról beszélünk. A szilárd 

halmazállapotú biomasszát általában 

közvetlenül eltüzelik, a folyékony halmazállapotút robbanómotorok üzemanyagaként 

használják. 

3. szélenergia parkok:  

http://www.mszit.hu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mnnsz.hu/ 

Bojt, Mórahalom 

A szélerőműparkok kihasználják az uralkodó szélirányt és a domborzati viszonyokat. A 

napelemparkok az ország legnagyobb napsütéses órát mutató területeken jöhetnek létre. 

http://www.mszit.hu/
http://www.mnnsz.hu/
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4. a) önálló munka 

b) A program lényege: Az “Energia a jövőnk” projekt célja, hogy tovább fejlessze és támogassa 

az energiáról tanultakat az iskolai tananyagon keresztül, valamint hogy segítsen a tanároknak 

diákjaik számára érthetővé tenni, hogyan takarékoskodjanak az energiával, mit jelent az 

energiafogyasztás, illetve felhívni a figyelmet a megújuló energiaforrások jelentőségére. A 

projekt célja továbbá, hogy tudatossá tegye a diákok viselkedését közvetlen környezetükben, 

családban és a helyi közösségekben 

 

Kapcsolatban egymással és a világgal 

7. Magyarország a globalizálódó világban 

1. a) Az ország IKT eszközellátottsága az adott időszakban folyamatosan emelkedett. 

Kiemelkedő a növekedés az internet kapcsolat és a számítógép ellátottságban. A mobil 

telefonok emelkedése 20 % körüli. Itt azonban a 2005 évben már magas volt a használók aránya. 

Kiemelkedő a laptopok számának emelkedése. A számítógép mobil használata a wifi hálózat 

léte a laptopok kihasználásnak lehetőségeit is bővítette. 

b) Az ellátottság és a gazdaság fejlődése szoros összefüggést mutat. Ma már elképzelhetetlen a 

gazdaság fejlettsége feltételek nélkül. Bár a használók egy része ma még nem 

munkaeszközként, hanem kommunikációs és információ szerzés céljára alkalmazza az IKT 

eszközöket. 

c) Közszolgáltatások elérésének hiánya 

Digitális szakadék kialakulása 

Munkahelykeresés hiánya 

Minőségi oktatás nem valósulhat meg 

Információ hiány 

Továbbképzési / képzési lehetőség nem teremtődik meg 

d) https://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Földrajz 

http://videotanar.hu/foldrajz/ 

http://videotanar.hu/foldrajz/ 

http://less.foldrajzverseny.hu/ 

2. A rekreáció fogalma, jelentéstartalma hazánkban dominánsan a szabadidő eltöltés 

kultúrájaként terjedt el, bár pontosabban körbejárva funkcióját egy komplexebb értelmezéshez 

jutunk. A rekreáció a jó közérzet, a jól-érzés, a jól-lét (well-being), a minőségi élet 

megteremtését szolgálja, miközben a rekreálódó felüdülését, felfrissülését és szórakozását is 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Földrajz
http://videotanar.hu/foldrajz/
http://videotanar.hu/foldrajz/
http://less.foldrajzverseny.hu/
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eredményezi. A rekreáció szabadidőben, a tevékeny pihenés érdekében végzett minden olyan 

kulturális, társas, játékos és mozgásos tevékenység, melyet a napi fő elfoglaltság által okozott 

fáradtság, feszültség feloldása, a testi-lelki-szellemi teljesítőképesség helyreállítása, fokozása 

érdekében tesz az ember (Fritz, 2011) forrás: www.wikipedia.hu 

Javaslatok: Kalandpark látogatás (Oxigén, Miskolc –Tapolca) 

  Vízitúra Bodrogon 

3. a) A teljes online kiskereskedelem forgalma 13 százalékkal, 230 milliárd forintra bővült 

2014-ben a megelőző évhez képest. Ezen belül a hat legfontosabb szektor árbevétele 14 

százalékkal nőtt, mintegy 150 milliárd forint volt, derül ki a GKI Digital és az Árukereső.hu 

közös online kiskereskedelmi index (OKI) kutatásából. Az adatok szerint a teljes e-

kereskedelemben 22 millió tranzakció történt tavaly, ezen belül 13 millió a hat kiemelt 

szektorban. 

A kiskereskedelemben egy vásárlásnál átlagosan 2500 forintot költenek a vevők, a teljes e-

kereskedelemben 8400, a legfejlettebb hat szektorban pedig 12 ezer forintot. a szépség-

egészség, a műszaki cikk, a számítástechnika, az otthon-kert, a játék-kultúra, valamint a 

ruházat-sport- divat-kiegészítő szektor a legnépszerűbb. 

Extreme Digital, MALL, eMAG, Libri Shopline,  

http://hvg.hu/tudomany/20150709_legnagyobb_webshopok_infografika_gki 

A fekete péntek a hálaadást követő péntek elnevezése az Egyesült Államokban, mely ott a 

hagyományos karácsonyi bevásárlási szezon kezdete. A kifejezés 1966-ban keletkezett, 2009-

re használata általánossá vált. 

http://www.blackfriday.hu/ 

a) b) 

Gazdasági okok Társadalmi okok 

− összehasonlításra ad lehetőséget 

− a kereskedelmi tevékenység egyszerűbb 

 

− kényelem 

− bármikor vásárolhatok 

− házhoz jön 

− olcsóbb 

− időt és energiát takaríthat meg a vásárló 

 

b) c) A biztonságos vásárlás a legkritikusabb .  

4. Önálló, a településhez köthető feladat. 

 

 

 

http://www.wikipedia.hu/
http://hvg.hu/tudomany/20150709_legnagyobb_webshopok_infografika_gki
http://www.blackfriday.hu/
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Együtt Európával 

8. Magyarország az Európai Unióban 

1. a) Személyi okmánnyal utazhatok 

Munkavállalási engedély nélkül alkalmazottként vagy önálló vállalkozóként dolgozni 

Munkanélküli és szociális segély 

Külföldön járhatsz egyetemre, ösztöndíjak, 

Két év szavatossági idő bármely országban vásárolt termékekre 

Fordulhat a polgár az Európai Bírósághoz 

Folyószámlanyitás bármely európai bankban 

b)  

A szervezet neve Rövidítés Tagság kezdete Jelleg 

Duna Bizottság     gazdasági 

Egyesült Nemzetek Szervezete ENSZ 1955.  politikai 

Észak-atlanti Szerződés Szervezete NATO 1999. március 12. politikai-

katonai 

Európa Tanács   1990 .november 6. politikai 

Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezet 

EBESZ 1975. augusztus 1. politikai 

Európai Gazdasági Térség   2004 gazdasági 

Európai Unió EU 2004. május 1. politikai 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet 

OECD 1996 gazdasági 

Nemzetközi Fizetések Bankja BIS 
 

gazdasági 

Nemzetközi Valutaalap IMF 1982 gazdasági 

Schengeni egyezmény (az Európai Unión belül)   2007. december 

21. 

közigazgatási 

Visegrádi együttműködés V4 1991. február 15. politikai 

 

A szervezet neve Rövidítés Tagság ideje Jelleg Megszűnés 

oka 
Varsói Szerződés VSZ 1955. május 14–

1991. április 1. 

katonai Feloszlott 

Kölcsönös Gazdasági Segítség 

Tanácsa 

KGST 1949. január 25.–

1991. június 28. 

gazdasági Feloszlott 

Közép-európai 

Szabadkereskedelmi 

Megállapodás 

CEFTA 1992–2004 gazdasági Belépés az 

EU-ba 

 

c) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna_Bizotts%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
https://hu.wikipedia.org/wiki/1955
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szak-atlanti_Szerz%C5%91d%C3%A9s_Szervezete
https://hu.wikipedia.org/wiki/1999
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_12.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa_Tan%C3%A1cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/1990
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_6.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Biztons%C3%A1gi_%C3%A9s_Egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si_Szervezet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Biztons%C3%A1gi_%C3%A9s_Egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si_Szervezet
https://hu.wikipedia.org/wiki/1975
https://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_1.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Gazdas%C3%A1gi_T%C3%A9rs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/2004
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/2004
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_1.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1gi_Egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si_%C3%A9s_Fejleszt%C3%A9si_Szervezet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1gi_Egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si_%C3%A9s_Fejleszt%C3%A9si_Szervezet
https://hu.wikipedia.org/wiki/1996
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_Fizet%C3%A9sek_Bankja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_Valutaalap
https://hu.wikipedia.org/wiki/1982
https://hu.wikipedia.org/wiki/Schengeni_egyezm%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/2007
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_21.
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_21.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Visegr%C3%A1di_Egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/1991
https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_15.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vars%C3%B3i_Szerz%C5%91d%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/1955
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_14
https://hu.wikipedia.org/wiki/1991
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_1.
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lcs%C3%B6n%C3%B6s_Gazdas%C3%A1gi_Seg%C3%ADts%C3%A9g_Tan%C3%A1csa
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lcs%C3%B6n%C3%B6s_Gazdas%C3%A1gi_Seg%C3%ADts%C3%A9g_Tan%C3%A1csa
https://hu.wikipedia.org/wiki/1949
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_25.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1991
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_28.
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai_Szabadkereskedelmi_Meg%C3%A1llapod%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai_Szabadkereskedelmi_Meg%C3%A1llapod%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai_Szabadkereskedelmi_Meg%C3%A1llapod%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/1992
https://hu.wikipedia.org/wiki/2004
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1997. november 16 NATO felvétel:- igen: 85,66%,nem 14,67% 

2003. április 12-én Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása ügyében megtartott 

országos népszavazás eredményes volt, és az érvényesen szavazó választópolgárok 83,76%-a 

támogatta a belépést. 

2. Németország 

96,9% 

A magyar export döntő része az EU-ba. Alapvető gazdasági kapcsolat. A gazdasági fejlődés 

elengedhetetlen feltétele. 

3. a) 78,5 milliárd € +8,21 milliárd €. 

b) 

 

c) 

Szolgáltatás 

E-ON 

Lidl 

Aldi 

Feldolgozóipar 

AUDI, BOSCH, Mercedes 

d)  

MOL   - kőolaj feldolgozás 

OTP   bank 

Magyar Telekom telekommunikáció 

Trigránit  építőipar 

Danubius csoport szálloda-idegenforgalom 

1

7929

9834

7554

4537

2617

Egy főre eső külföldi tőkebefektetés ( €)

Románia Lengyelország Szlovákia Csehország Magyarorság
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Richter   gyógyszer 

Waberer’s  szállítmányozás 

4. IPA pályázatok 2014-2020 között 

5. A 2009-es válságot követően a grafikon mutatja, hogy megnövekedett a külföldön munkát 

vállalók aránya. 

Menni 

− magasabb jövedelem 

− nyelvtanulás 

− magasabb életszínvonal 

− menekülés a munkanélküliségtől 

− megkapom a későbbi nyugdíjat 

Maradni 

− kötödés  

− elvesztheted a megszerzett tudásod, 

diplomád 

− gyökerek elvesztése 

− az idegen ország nem fogad be 

 

 

 

Helyek és emberek 

9. A települések és a közigazgatás 

1.  

 

2. Önálló munka 

3. a) 49688 fő 

b) Iborfa – Zala-megye, Zalaegerszegtől DNY-ra. (2015-ben már csak 8 fő a lakosok száma) 

c) Megyék szerint: Zala, Baranya, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyék. 

Tájak szerint: Dunántúli-dombvidék és az Északi-középhegység (Zempléni-hegység, 

Aggteleki-karszt) 

d) Fejlődést segítő tényezők, kezdeményezések: 

Vállalkozások/ családok számára ingyen telek, falusi turizmus fejlesztése, Leader-program, 

pályázat, vállalkozók megnyerése 

 

Település

Csoportos

Falu

Város

Magányos Tanya
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4. a) és b) a településnek megfelelően megoldandó 

c) 

A Kohéziós Alap azokat az országokat támogatja, amelyekben az egy lakosra jutó bruttó 

nemzeti jövedelem (GNI) nem éri el az Európai Unió átlagának 90%-át. Célja a gazdasági és 

társadalmi egyenlőtlenségek enyhítése, valamint a fenntartható fejlődés előmozdítása. 

Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája (kódjegyzéke) az Európai Unió (EU) 

által készített földrajzi alapú kódolási rendszer. A 2 szám statisztikai tervezési régiót jelent. 

LEADER program az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának része, amelyben helyi 

közösségek a meghatározóak. 

 

d) Az Európai Bizottság 2011. október 6-án ismertette az EU 2014 és 2020 közötti kohéziós 

politikájának új megközelítésére vonatkozójavaslatait. Ezek a következő célokat jelölik ki a 

kohéziós politika keretében igénybe vehetőforrások működésének modernizálása, valamint a 

regionális források munkahelyteremtésre történő felhasználásának és az intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedésnek – tehát az „Európa 2020 stratégia” célkitűzéseinek – az 

összehangolása. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag40/mag40_hu.pdf 

 

Kapu a világra az ország közepén 

10. Budapest és az agglomeráció 

1. a) Ybl Miklós 

b) Internetes alkalmazás 

2. a) A népességszám növekedésének oka: demográfiai robbanás (2. népesedési szakasz). 

Gazdasági fejlődés: ipari forradalom. 

b) A népességszám jelentősen visszaesett. I.vh. Háborús elesettek, spanyolnátha. II. vh. Front, 

elesettek, foglyok. 

c) Az 1960- 80 közötti időszakban az iparosítás fő centruma a főváros és környéke volt. A 

munkát keresők a nagyvárosba költöztek. 

d) A  dezurbanizáció  és a szuburbanizáció időszaka. 

3. a) urna 

b) 1. Hogyan változott a születések száma az elmúlt 20 évben 

 2. Milyen a nemek arány a főváros népességében? 

 3. Mi okozta a 56-65 éves  korosztály magas születési arányát, számát? 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag40/mag40_hu.pdf
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4. Alvó város: A település lakosságának jelentős része az agglomeráció központjában dolgozik. 

(Leányfalu, Pomáz) 

Bolygóváros: Az agglomeráción belül önálló funkciókkal, vonzáskörzettel rendelkező település 

(Érd, Gödöllő). 

5.  

TNC központ (hazai) Mol, Tri-Gránit, Richter 

Logisztikai központ: GE, 

6. a) személygépkocsik számának növekedése, légszennyezettség, zöldterületek csökkenése, 

hulladék mennyiségének növekedése, felszíni és felszínalatti vizek szennyezőanyag terhelése, 

Zajterhelés, fényszennyezettség, 

b) Bubi, P+R parkolás, Város környéki vasútvonalak fejlesztése 

7. Önálló tervezés 

 

Éléskamra az Alföld? 

Az Észak- és Dél-Alföld régió 

1. a)  

 

 

 

 

 

 

 

b) A feladat megoldása atlasz segítségével. 

Lösszel fedett tájak Homokkal fedett tája Folyami árterek 

Hajdúság 

Maros-Körös köze 

Nagykunság 

Bácskai löszhát 

Mezőföld 

Kiskunság 

Nyírség 

Hortobágy 

Szatmári –síkság 

Bodrogköz 

Beregi síkság 
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2.  

TALAJ TÁJAK FŐBB TERMÉNYEI 

mezőségi talaj Hajdúság, Maros-Körös köze 

Nagykunság, Bácskai löszhát 

Mezőföld, 

búza, kukorica, cukorrépa 

öntés talaj Hortobágy, Szatmári –síkság 

Bodrogköz, Beregi síkság 

szilva, alma, rozs, dohány, 

burgonya 

szikes talaj Hortobágy 

 

állattenyésztés 

futóhomok Kiskunság, Nyírség 

 

gyümölcs, zöldség, szőlő 

 

3. Vásárhelyi-terv: Az árvízveszély megakadályozására gátak építése és megerősítése illetve 

kényszertározók kialakítása az árhullám felfogására. 

Árvízvédelem: árapasztó tározók, töltés fejlesztés 

Rekreáció: Tisza-tó környéki fejlesztések 

Modern mezőgazdaság: mezőgazdasági területek komplex védelme 

Természet-és környezetvédelem 

Ökoturizmus: nomádkempingek, ökotáborok 

Vidékfejlesztés: munkahelyteremtés pl. idegenforgalom fejlesztésével 

4. a) önálló munka 

b) mobil alkalmazással útvonaltervezés 

5. a) Útvonaltervező programmal a megfelelő paraméterek megadásával 

351 km 4. sz út  

304 km M25, M3 

b) http://vasutimenetrend.hu/magyarorszag-vasuti-terkepe/ 

 

 

 

 

 

 

http://vasutimenetrend.hu/magyarorszag-vasuti-terkepe/
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6.  

Dél-Alföld régió 

Erősség Gyengeség 

− mezőgazdasági adottságok 

− fővároshoz közelség 

− autópálya és úthálózat fejlesztés 

− ipari- és tudásközpontok 

− termálvíz 

− innovációra készség 

− tőkehiány (helyi és működő) 

− magas munkanélküliség 

− élelmiszergazdaság/élelmiszeripar 

válsága 

− alacsony képzettségi szint 

− településszerkezet 

Fejlődés, versenyképesség 

Lehetőségek Veszélyek 

− „tudás és egészség régiójává” 

− Budapestről kiinduló, Kecskemét-

Szegedfejlődési tengely 

− üzleti infrastruktúra és a befektetési 

környezet fejlesztése 

− Ipartelepítés    

− Vállalati Tanácsadás  

− Ipari területek, ipari parkok és 

vállalkozói inkubátorházak 

infrastrukturális fejlesztése 

− „Dél-Alföld Spa” 

− mezőgazdasági adottságok 

− Operatív fejlesztési program 

− pályázatok 

− állami támogatás 

− egyoldalú fejlesztési stratégia 

− az adottságok nem alapos 

feltérképezése 
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12. Az egykori iparközpontok múltja és jelene 

Középhegységi régiók 

1. a) 

 

 

 

 

 

 

2. a) 

Tájak 

Vulkanikus 

Börzsöny, Visegrádi –hegység,  

Üledékes (mészkő/ dolomit) 

Pilis, Budai-hg., Gerecse, Vértes, Bakony, 

Keszthelyi-hg., 

b) vetődés 

c) Színezések az atlasz alapján. 

3.  

 
Anyacég 

központja 

Magyar-

országi 

leányvállalat 

központja 

Logó 

 

Ipari ágazat 

 

Főbb termékei 

 

Fenntarthatóság és 

innovációs 

tevékenység 

Borsod-

Chem 

 

Kína Kazincbarcika 
 

vegyipar 
műanyag, 

salétromgyártás 

környezettudatosság, 

„tiszta kémia” 

Akzo 

Nobel 

 

Hollandia Tiszaújváros  vegyipar festék 
fenntarthatóság és 

környezettudatosság 

BOSCH 

 
Németország 

Budapest 

Miskolc 

Hatvan 

 

gépipar, 

háztartási 

elektronika 

járműipari 

alkatrészek, 

háztartási gépek 

fenntarthatóság és 

környezettudatosság 

Dunaferr 

 
Oroszország Dunaújváros  vaskohászat vas- és acélárú 

fenntarthatóság és 

környezettudatosság 

Philips 

 
Hollandia Tamási  műszeripar 

orvos 

diagnosztikai 

eszközök, 

világítástechnika 

berendezések 

fenntarthatóság és 

környezettudatosság 

Suzuki 

 
Japán Esztergom  járműgyártás autó 

fenntarthatóság és 

környezettudatosság 

Hankook 

 
Dél-Korea Gyöngyös  

vegyipar-

gumigyártás 
autógumi 

fenntarthatóság és 

környezettudatosság 
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4. a) A régió a 2009-es válságot követően is a fejlődésben elmaradt, leszakadó térséghez 

tartozik. A foglalkoztatottsági adatok tartósan magas értéket mutatnak.  

b) Társadalmi feszültségek, munkanélküliség, kilátástalanság, elvándorlás, szociális 

problémák, szegénység 

 

A Dunántúl helyzeti előnye 

13. Nyugat-és Dél-Dunántúl régió 

1.   

A. Sopron  A. Duna 

B. Kőszeg       B. Rába 

1. Soproni-hegység      C. Marcal 

2. Kőszegi-hegység      Nemzeti Park: 

a. Rába 

b. Zala 

Nemzeti Park: Fertő-Hanság Nemzeti Park 

A. Somogyi-dombság 

B. Tolnai-dombság 

C. Baranyai-dombság 

D. Mecsek 

E. Villányi-hegység 

1. Sió 

2. Duna 

Nemzeti Park: Duna-Dráva Nemzeti Park 

2. A bősi erőmű környezetkárosító hatásai: ivóvízbázis, felszín alatti vizek hidrológiai képe 

megváltozott, Duna medrek problémája, Szigetköz tájképi és ökológiai problémái a folyó 

elterelése miatt (mellékágak magasabban) 

3. a) Stratégiai szerződés 

A vállalat készsége a magyarországi gyártó, vállalati tevékenység lehetséges bővítésére a 

vállalati eredmények és a piaci viszonyok függvényében. 
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Saját dolgozók képzésére felhasznált költségekkel megegyező nagyságrendű támogatásra 

tegyenek szert a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 

K+F 

Hazai versenyképességet érintő jogszabályok tervezetének véleményezése 

A kormány társai lesznek abban, hogy Magyarországot, mint gazdasági partnert, befektetési 

helyszínt megismertessék a külföldi partnerekkel. 

b) Társadalmi szerepvállalás 

 
 

 

− ösztöndíj, 

− nyelvtanulás támogatása 

Nyíló világ program 

− Öveges ösztöndíj 

− kulturális és 

sportesemények 

támogatásával a város 

polgárainak életminőségét 

javítja. 

− segíti a magyarországi 

közép- és felsőoktatást. 

− Audi Hungaria Iskolát a 

magyar és német 

munkatársak gyermekeinek 

alap-és középfokú 

oktatására 

− közlekedésbiztonság  

− családtámogatás 

− közösségi programok 

− oktatás támogatása 

 

4. 

Múlt Jelen Jövő 

Thomas Edison 

felfedezőként vált híressé. 

Üzleti úttörőként végzett 

kiemelkedő tevékenysége 

azonban már kevésbé ismert. 

Több vállalkozást összevont, 

hogy innovatív termékeit 

piacra dobhassa, és ezzel 

lefektette a mai GE alapjait. 

 

A GE 1989 óta 

befektetőként, XXI. századi 

technológiák szállítójaként, 

valamint szilárd beszállítói 

bázissal rendelkező vevőként 

aktív szerepet vállal 

Magyarországon. 

A GE munkatársai nap mint 

nap olyan lehetőségeket 

keresnek, amelyekkel jobbá 

tehetik a világot, ahol élünk. 

 

5. Disputa 
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IV. fejezet – EURÓPA FÖLDRAJZA 

Felfelé az integráció lépcsőfokain 

1. Európai Unió megalakulása 

1. a) képek: 

1. C 2. B 3. A 4. D 

b) 1952 Európai Szén- És Acélközösség létrejötte 

1951 ESZAK szerződés aláírása 

1957-Európai Gazdasági Közösség (EGK) és az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) 

létrehozása. 

2001- döntés a bővítésről. 10 új tag felvétele 

1–2. forrás hangvétele: a béketáborral szemben az imperialista hatalmak fenyegetik a 

Szovjetuniót és szövetségeseit-  

3. forrás: A cél a fegyverkezés és az atomfenyegetés 

4. forrás: tényszerű és tárgyilagos 

2.  

 Személyek 

szabad 

mozgása 

Áruk 

szabad 

mozgása 

Szolgáltatáso

k szabad 

mozgása 

Tőke szabad 

mozgása 

Vehet a bátyám Németországban egy 

autót és vámmentesen hazahozhatja. 
  +  

Elutazhatunk a családdal Olaszországba 

nyaralni. 
+    

Ha Londonban vállalok munkát, ott is 

elhelyezhetem a bankban a pénzem. 
  +  

Tanulhatok az Amszterdami 

Egyetemen. 
+    

A szüleim a házunkat Erdélyből érkező 

ácsokkal építtetik. 
+  +  

A barátom SMS-t küld a 

csoporttársainak Csehországba. 
  +  

A szüleim számítógépet rendeltek 

interneten keresztül Ausztriából. 
 +   

Ha szakmát szereztem Magyarországon, 

munkát vállalhatok Franciaországban is. 
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3.  

Az euró bevezetéséhez szükséges konvergencia feltételeket a maastrichti szerződés foglalja 

magában. Ennek alapján az euró zónához csatlakozni kívánó államok inflációs rátáját a három 

legstabilabb államhoz kell igazítani (legfeljebb 1,5% eltéréssel), a költségvetési hiány nem lehet 

több a GDP 3%-ánál, illetve a bruttó államadósság nem lépheti túl a 60%-ot 

Megfelel: Az inflációs ráta 1% alatti. 

  GDP 2,6 % 

Nem felel meg: a bruttó államadósság 77,7 % volt 2014-ben 

4. 

Érvek mellette Érvek ellene 

− európai diplomát szerezhetsz 

− könnyebben kapsz külföldön munkát 

− világot látsz 

− ösztöndíjat kapsz 

− nem kell költségtérítést fizetned 

− egy nyelvből profi leszel 

− önállóságra nevel 

− jól mutat az önéletrajzodban 

 

− elkerülsz a szeretteidtől 

− az anyanyelvedet hanyagolod 

− idegen környezetbe kerülsz 

− drága 

− sok az adminisztráció 

− magasak a megélhetési költségek 

 

 

 

 

Az Unió pénztárcája 

2. Fejlettségi különbségek az Európai Unióban 

1. 

 1  

1     . B i R ó s á g       

2    . E u r ó p a i  t a n á c s 

3      d o n a l d  t u s k   

4 e  u r ó p a i  p a r l a m e n t  

5  e u r o p a i  b i z o t t s á g 

6      E u r ó p a        

7      S z a m v e v ő s z é k  

8      T a n á c s        

Strasbourg- Európai Parlament 

2. A tagfelvételtől kezdve Magyarország nagyságrendekkel többet kap az EU –tól, mint 

amennyit befizet. A kapott összeg fokozatosan növekedett. 2009-től kezdve a befizetés 

nagysága állandósult. 
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3. a) 7 év alatt 2513 €. Egy év alatt:359 €. 2014-es népesség számmal számolva 

9 877365 fő x 359 = 3545974035 €. 

b) A megoldás lakóhelytől, régiótól függ. 

c) Önálló megoldás, lakóhelytől függ. 

 

4. A feladat megoldása az adott település helyzetétől és adottságitól függ. 

Időszak Eszközrendszer 

1960-70-es évek 

− Cél: élelmiszerellátás biztosítása 

− Eszköz: termelésösztönzés 

− exporttámogatás 

− felvásárlás 

− vámpolitika 

− kvóta a behozott termékekre 

− Eredmény: versenyképesség és biztos 

ellátás 

1980-as évek 

− Helyzet: túltermelés 

− Eszköz: területi korlátozás 

− felvásárlási ár csökkentése 

− közvetlen kifizetések 

− korai nyugdíj 

Ma 

− Helyzet: túltermelés 

− Politika: vidékfejlesztés 

− Pénzügyi védőháló  

− területalapú támogatási rendszer 

− fenntarthatóság 
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Európa magterületeinek földrajza 

3. A világgazdaság európai irányítópultja 

1.  

1. Amszterdam 

− Európa egyik legnagyobb repülőtere. 

− Hollandia fővárosa. 

− Randstadt egyik fő központja. 

− Csatornák és kerékpárosok városa. 

− Hagyományos ipara a gyémántcsiszolás. 

2. Párizs 

− Franciaország fővárosa. 

− Az UNESCO központja. 

− A francia autógyártás fellegvára. 

− A divat fővárosa. 

− Átszeli a várost a Szajna. 

3. Brüsszel 

− Belgium fővárosa. 

− Lakói flamandok és vallonok. 

− A NATO központja. 

− Az EU központja, itt működnek a legfontosabb szervezetei. 

− A csipke hazája. 

4. London 

− Egyesült Királyság fővárosa.  

− A Temze tölcsér torkolatában fekszik, kikötőváros. 

− Multikulturális nagyváros. 

− Államformája monarchia. 

− Tőzsdéje ma is meghatározó Európában és a világban. 

5. Berlin 

− Németország fővárosa. 

− Filmfesztiválja az Arany medve. 

− 1990 előtt kettészakított város volt. 

− Olimpiát is rendezett. 

− Gépipara fejlett. 

6. Frankfurt 

− Az EU központi bankjának székhelye. 

− Európa legforgalmasabb repülőtere. 

− A német kereskedem és pénzvilág központja. 

− Nemzetközi vásárairól híres. 

− A Majna torkolatában fekszik. 

 

2. a) térképes feladat 

b) Duna-Rajna Majna víziút 

c) búza, acéltermékek 

3. konténerkikötők kialakítása, logisztikai rendszer fejlesztése, csatornahálózat, dokkok 

kialakítása, iparfejlesztés, kikötői iparágak fejlesztés, munkahelyteremtés 
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4. a) reurbanizáció 

b) Bécs:  a Südbahnhof helyén kiépül Europa-Mitte pályaudvar, melynek vasútfejlesztési 

programját összekapcsolták egy 5000 lakást és mintegy 20.000 munkahelyet tartalmazó új 

városrész megépítésével.  

Barcelona- olimpiai falu és ma modern városrész 

c) Budapest- Terézvárosi és Józsefvárosi rehabilitációs építések 

 

Hanyatlás és fellendülés az európai iparban 

4. Az ipar szerkezeti és térbeli átrendeződése 

1. a) Atlasz és a tankönyv illetve korábbi ismeretek alapján. (TK. 157.oldal) 

b) A bányavidékek a kitermelést biztosító hegységek közelébe települtek. Az európai 

rögvidékek ( óidei) szén- és vasérc készleteit termelték ki. 

c) Térképi feladat atlasz alapján. 

d) A tőkekivitel a nyersanyagtermelő országokba irányult. Olcsóbb a nyersanyag kitermelése. 

A bányák környezetkárosító hatása így megszűnik. A korábbi területeket rekultiválják. 

e) Kéményes ipar: A TNC-k alapanyagot termelő iparága, mely a fejlődő országokban, 

nyersanyag és energia közelében található. 

2. a) Térképes feladat. 

b)  

1. Duisburg 

2.Bochum 

3.Köln 

4.Köln 

5. Dortmund 

c) 1195 fő/ km2 

d) rekultiváció 
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3. 

 

      

Cégközpont 

városa 

 

Wolfsburg 
Rüsselheim Stuttgart Köln München Stuttgart 

A cég 

alapítási éve 
1937 1863 1925 1907, 1967 1916 1931 

Ismert  

márkák 

Polo, Passat, 

Jetta, Bora 

Corsa, 

Insignia 

Aspen, 

Dakota 
Fiesta X sorozat  

Közép-euró-

pai leányvál-

lalat (ország, 

város) 

Pozsony 

 

Szentgotthárd 

Gliwice 
- Tychy Lipcse Pozsony 

Társadalmi 

szerepválla- 

lás, 

szponzorálás 

kultúra- és 

sport 

támogatás 

 

ösztöndíj 

szakképzés 

ösztöndíj 

szakképzés 

fenntarthatós

ágra való 

törekvé 

sport 

menedzserlés 

fenntarthatós

ágra való 

törekvé 

 

4. A kikötők kapuk a világra. Az EU ezeken keresztül bonyolítja le a tengerentúli 

kereskedelemjelentős részét. Az utasforgalom is jelentős. A behozott áruk fogadása és tovább 

juttatása komoly logisztikai feladat. A nagytömegű áruk, pl. nyersanyag feldolgozása a 

kikötőkben történik. Dinamikus iparfejlődés jellemzik a kikötőket. Munkahelyet teremt. A 

dinamikus fejlődés vonzza a tőkebefektetéseket. 
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Mediterráneum - gondok és lehetőségek 

5. A napfényövezet földrajza 

1. a) Térképi megoldás atlasz segítségével 

b)  

1. Pireneusok 

2. Mezeta 

3. Appeninek 

4. Pó-alföld 

5. Alpok 

6. Dinári-hegység 

7. Balkán hegység 

8. Rodope 

c) Eurázsiai-hegységrendszer 

d) A Gibraltári-tengerszorost a Pireneusi-félsziget déli csücskén találjuk, ahol Európa kis híján 

érinti Afrikát. Ez a mintegy 90 km hosszú stratégiailag igen fontos tengeri útvonal összeköti a 

Földközi-tengert az Atlanti-óceánnal. A XIX. században a Szuezi-csatorna megépülése után 

szerepe felértékelődött. Európa déli részének kijárata a világtengerek felé. Gibraltár offshore 

terület is. 

2.  
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3. a) A mediterrán éghajlat nyara forró és száraz. Ekkor a térség a passzát szél északra húzódó 

leszálló ágának uralma alá kerül. A téli időszakban a nyugatias szelek érkeznek a terület felé és 

ez csapadékot hoz az óceán irányából. 

b) Öntözés nélkül i száraz művelés: a, d ,f, g, h, i 

Öntözéses művelés: b, c, e ,j, 

4. 

Iparvidék Telepítő tényezők Iparágak Központok TNC 

Észak- 

Spanyolország 

küszén, vasérc, 

tengerpart, 

szakképzett 

munkaerő 

kitermelő ipar, 

vaskohászat, 

gépgyártás, 

hajógyártás 

Bilbao  

Katalónia 

szakképzett 

munkaerő 

tengerpart 

működő 

tőkebefektetés 

textilipar, 

járműgyártás 

Barcelona, 

Zaragoza 

 

VW-SEAT 

 

Észak-Olasz-

ország (ipari 

háromszög) 

szakképzett 

munkaerő 

termelési 

hagyományok 

tengerpart 

tőke 

járműgyártás, 

élelmiszeripar, 

konfekcióipar, 

informatika 

Torino, 

Milano-

Genova 

Parmalat, FIAT, 

Pirelli, 

5. 

Spanyolország központi része Dél-Olaszország 

− mezőgazdaság fejlesztése 

− feldolgozóipar 

− kulturális- idegenforgalmi fejlesztés 

 

− idegenforgalom fejlesztése 

− mezőgazdasági termelés- és feldolgozás 

fejlesztése 

− kikötői ipar fejlesztése 

 

6. a) Az útvonalat maguk tervezik meg. A városok neveit térkép segítségével írják be. 

b) zsúfoltság, közművek terheltsége, ivóvízhiány, szemét-és hulladékgazdálkodás, tengervíz 

szennyezése, közút- és vasúthálózat túlterhelése, 
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Sikeres gazdaságok Európa legmagasabb hegyvidékein 

6. Ausztria és Svájc földrajza 

1. 

a) hágók jelölése  

St. Gotthard-hágó: 2008 m 

Brenner-hágó 1375 m 

b) Gotthárd alagút 17 km hosszú.( Készül 2016-tól  az új 56 km-es szakasz) 

c)  

Ausztria kősó, magnezit, víz 

Svájc víz, 

 

2.  

Ausztria Elemzési szempontok Svájc 

83 845 Terület (km2) 41 293 

7 870 000 Népesség (fő) 6970 000 

94 Népsűrűség (fő/km2) 168 

német 
anyanyelv/ nemzetiségi 

nyelv 

rétoromán, olasz, német, 

francia 

szövetséges köztársaság államforma szövetséges köztársaság 

semleges nemzetközi státus örökös semleges 

ENSZ, EU nemzetközi szervezeti tagság ENSZ 

Bécs főváros Bern 

 

3. a) Mindkét ország népességszáma kicsi, a természetes szaporulat alacsony. A gazdaság 

fejlettsége, a szolgáltatások több munkaerőt igényelnek. 

b) A rendszerváltás  óta fokozatosan növekszik az Ausztriában munkát vállalók száma. 2008-9 

óta az éves növekedési arány emelkedett. 

c) Az európai munkaerőpiac megnyitása a magyar munkavállalók számára elhelyezkedést 

biztosított. A szomszédos Ausztriában különösen a szolgáltató szektor alkalmaz nagy számban 

magyar munkaerőt. A határ közeli területek az ingázást biztosították, de egyre többen aratósan 

ott élve vállalnak munkát. A bérek magasabbak, az alkalmazás feltételei az EU szabályai szerint 

történnek. 

c) A periodikusságban az idényszerű munkavállalás t látjuk. Az idegenforgalom, a síszezon 

emeli meg a foglalkoztatottak számát. 
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d) Ausztriában az ellenérzés kettős: a vendégmunkások alacsonyabb bérszínvonala visszahat 

az osztrák bérekre. Illetve a hazai munkaerőtől veszik el a munkát. 

4.  

energiatermelés mezőgazdaság turizmus 

− duzzasztógátak 

építésével  

− áram termelés 

− istállózó állattartás 

− havasi pásztorkodás 

− erdőgazdálkodás-

fakitermelés 

− falusi turizmus 

− vendéglátás 

− a turizmus ágai (sí, 

túrázás stb.) 

 

5. Önálló munka 

 

Európa nyitása kelt felé 

7-8. A kék banántól a peremterületek felé 

1. a) 1945/1947-1989/1990 

b) Egy fizikai (határzár), és egy ideológiai kettéválást a világnak. 

c) szocialista országok és polgári berendezkedésű államok 

2.  

Szocialista gazdaság Polgári tulajdonon alapuló gazdaság 

tervgazdálkodás piacgazdaság 

szocialista állami tulajdon magántulajdon 

általános foglalkoztatottság  munkanélküliség 

fő gazdasági partner a KGST EU 

a mezőgazdasági termőterületek szövetkezeti 

tulajdonban 

termőterület magántulajdona 

torz gazdasági szerkezet 
piaci viszonyok, a kereslet –kínálat 

alakítja 

alacsony termelékenység magas termelékenység 

eladósodás a túlzott hitelfelvétel miatt viszonylag alacsonyabb államadósság 

felhalmozott tőke nincs tőkeképződés 

 

a) térképi feladat 
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b) Volt szocialista országok: Magyarország, Csehország, Szlovákia (Csehszlovákia), NDK, 

Lengyelország, Balti-államok, Románia, Bulgária, Horvátország, Szlovénia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. a) Tájak bejelölése térkép segítségével. 

b) 

Földtörténeti idő Táj sorszáma Ásványkincs, energiahordozó 

Óidő 4,5,6,7,8,10 feketeszén, vasérc, sófélék, 

Középidő 2,5 sófélék,  

Újidő 1,2,3,9 ércek, kőolaj, földgáz 

c) Duna, Tisza, Elba, Visztula 

5. forrás: https://magyarnemzet.hu/gazdasag/nagy-ugras-elott-az-autogyarak-6017669/ 

Ország A csatlakozás éve Főváros 

Ausztria 1995 Bécs 

Észtország 2004 Tallinn 

Lettország 2004 Riga 

Litvánia 2004 Vilnius 

Lengyelország 2004 Varsó 

Csehország 2004 Prága 

Szlovákia 2004 Pozsony 

Magyarország 2004 Budapest 

Szlovénia 2004 Ljubljana 

Ciprus 2004 Nicosia 

Málta 2004 Valletta 

Románia  2007 Bukarest 

Bulgária  2007 Szófia 

Horvátország 2013 Zágráb 

Svédország 1995 Stockholm 

Finnország 1995 Helsinki 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/nagy-ugras-elott-az-autogyarak-6017669/
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b) olcsó munkaerő, növekvő felvevő piac, helyi kedvezmények (adó, infrastruktúra, 

adottállamok támogatása) 

6.  

Iparvidék Ipari központok 

Szlovákia Kelet- Szlovákia Kassa 

Lengyelország Felső-Szilézia Katowice 

Csehország  Ostravai-medence Ostrava  

Románia Erdély Resica, Vajdahunyad, Nagybánya 

 

7. Keresztrejtvény megoldásai: 

Vízszintes 

2. Varsó 

3. Zakopane 

7. Karlovy Vary 

Prága 

Függőleges: 

1. Krakkó 

4. Nagyvárad 

5. sör 

6. Kassa 
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Eltérő fejlődési utakon a Balkán-félszigeten 

9. A délszláv államok földrajza 

1. 
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Főváros Zágráb Szkopje Belgrád Szarajevó Ljubljana Pristina Podgorica 

Népesség-

szám 

44854000 2045200 9598000 3935000 2029000 2100000 598000 

Nemzeti-

ségek 

horvát, 

magyar 

 

albán, 

macedón 

szerb, 

magyar, 

albán 

szerb, 

bosnyák, 

horvát 

szlovén albán monteneg-

rói, albán 

Gazdasági 

erőforrások 

tengerpart tengerpart rézérc  vasérc, 

színes 

ércek, víz, 

erdő, 

közlekedé

s földrajzi 

helyzet, 

tengerpart 

 tengerpart 

Főbb ipari 

központok 

Zágráb 

Split 

Szkopje Bor, 

Belgrád, 

Eszék 

Szarajevó Ljubljana 
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2. 
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23 289 13 608 6 354 4 662 7 107 4 838 3 877 

 

 

3.  

1. Gibraltár 

2. Sevilla 

3. Madrid 

4. Valencia 

5. Barcelona 

6. Marseille 

7. Lyon 

8. Torino 

9. Milánó 

10. Trieszt 

11. Ljubljana 

12. Zágráb 

13. Budapest 

14. Záhony 
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4.  

 Éghajlat 
Természetes 

növényzet 

Termesztett 

növények, 

tenyésztett állatok 

1. alpi jellegű 

hegyvidéki terület 
magas hegységi erdő 

szarvasmarha, 

rétgazdálkodás, 

2. mediterrán 

terület 
mediterrán babérlombú erdő 

olajfa, szóló, 

déligyümölcs 

3. karsztos 

hegyvidékek 
mediterrán  karszt erdők 

juh, gabonafélék, 

dohány, zöldségfélék 

4. kontinentális 

éghajlatú területek 
kontinentális füves puszta 

búza, kukorica, 

sertés, szarvasmarha 

5. Önálló munka 

6.  

Munkahely, GDP növelő tényező, 

adóbevétel, szolgáltatások fejlődése, ország 

imázs, piac a helyi terményeknek, 

termékeknek 

- 

 zsúfoltság, magas környezeti terhelés, 

 

Az Európai Unió és Oroszország között 

10. Válságok sora Ukrajnában 

Államforma: köztársaság 

Fizetőeszköz: hrivnya 

Ukrán szavak: Один, два, три ( ogyin, dva, tri) …1,2,3, 

1.  

A. Ungvár 

B. Odessza 

C. Donyeck 

D. Munkács 

E. Kijev 

2. a) 1991, FÁK 

b) A Szovjetunió felbomlását követően elveszítette a piacai egy részét. A 

gazdaságszerkezetében a hagyományos iparágaknak van szerepe. Szerkezetváltásra van 

szükség. Az új valuta nem volt stabil. Energiatermelése az orosz földgázon és kőolajon alapszik. 

A nagy külgazdasági függőség kiszolgáltatottá teszi az országot a nemzetközi változásoknak. 
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c. Az ország nemzetiségei között ellentét alakult ki. Az orosz-ukrán ellentét a szeparatisták,  , 

a Krím-félszigeten élő orosz nemzetiségiek problémájával kezdődött. ( Önálló állam)A Dél-és 

Kelet –Ukrajna területén élő orosz nemzetiségiek Oroszország, míg a nyugati és középső 

területek ukrán többségű területe az ország egységét és nyugatbarát politikát akar folytatni. 

3.  

Segítő tényezők és feltételek Gátló tényezők 

− termőtalaj 

− természeti feltételek (éghajlati 

adottságok) 

 

− a kisparaszti gazdaságok 

életképtelensége 

− tőkehiány 

− a termékek versenyképessége rossz 

 

4. a) Két nagyhatalom árnyékában. Az ukrán politika kiszolgáltatott Oroszországgal szemben. 

Az Oroszországhoz való kapcsolódása megosztja a lakosságot. Katonai és stratégiai értéke 

azonban erős a NATO és az USA számára. 

b) 

A függés elemei:  

− Energiafüggőség 

− Nyersanyagfüggőség 

− Piaci kapcsolatok 

− Nemzetiségi kérdés 
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Merre tart Oroszország? 

11. Oroszország gazdasági átalakulása 

Államforma: köztársaság 

Fizetőeszköz: rubel 

Szavak: Женщина( zsénscsina)= nő, asszony 

Хорошо (hárásó) - jó 

1. a) Észtország, Lettország, Litvánia 

b)

2.  Azerbajdzsán 

8.  Fehéroroszország 

12.  Kazahsztán 

6.  Kirgizisztán 

1.  Moldova 

10.  Oroszország 

5.  Örményország 

4.  Tádzsikisztán 

7.  Üzbegisztán 

Társtag: 11  Türkmenisztán 

Volt tagok: 

3. Grúzia és 8. Ukrajna 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Azerbajdzs%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Feh%C3%A9roroszorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kazahszt%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kirgiziszt%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Moldova
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96rm%C3%A9nyorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1dzsikiszt%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Czbegiszt%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmeniszt%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BAzia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ukrajna
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Azerbaijan.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Belarus.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Kazakhstan.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Kyrgyzstan.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Moldova.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Russia.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Armenia.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Tajikistan.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Uzbekistan.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Turkmenistan.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Georgia.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Ukraine.svg
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2. a) 

 Terület 

(millió 

km2) 

Népesség 

(millió fő) 
Népsűrűség 

USA   9,8 318 32,4 fő/ km2 

Oroszország 17,0 106 6,23 fő/km2 

 

b) A népesség területi elhelyezkedése egyenetlen. A teljesen lakatlan térségek, a nagyon ritkán 

lakott térségek az ország jelentős részét foglalják el. A szibériai és közép-ázsiai térségekre 

jellemző ez. Szibéria „lakatlanságát töri meg a transz-szibériai vasútvonal mentén húzódó 

népességtengely. Az ország nyugati és déli része viszonylag sűrűn lakott. 

3. a) 

Korfa alakja: harang alak 

Jellemzők: 

− Születések száma alacsony 

− A halálozások száma magas, világ összehasonlításban 10.! 

− A várható élettartam nem magas 

− Fogyó népességű ország 

− Nőtöbblet jellemző 

− Az idős korosztályban (65 év felettiek) erős nőtöbblet (világháború) 

Következtetés: a demográfiai kép egy öregedő és fogyó népességű ország képét mutatja. 

b) A geotube rövid animációja alapján 3 szakaszt különíthetünk el. 

1989 2010 körüli időszak 2050 

− széles talpú korfa 

− magas születésszám 

− nőtöbblet 

− 65 év felettiek erős 

csökkenést mutat 

 

 

− méhkas alak 

− stagnáló 

népességszám, de 

elindult egy lassú 

növekedés a 

születések számában 

− halálozás maga 

− születésszám 

alacsony 

− koporsó alakú korfa 

− idős korcsoportok 

aránya magas 

− várható élettartam nő 

− születés szám 

csökken 

− idősödő és erősen 

fogyó népesség 
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4.  

Külső Belső 

külpolitikai gazdasági gazdasági társadalmi ökológiai 

a máig ható 

történelmi múlt 

világhatalmi 

szerep 

önálló 

nagyhatalmi 

státus 

katonai 

szerepvállalás 

 

a nemzetközi 

gazdasági 

változásoknak a 

hatása 

Energiahordozók 

és nyersanyagok 

világpiaci 

árváltozása 

a külföldi tőke 

hiánya 

a világpiacon 

nem magas 

hozzáadott értékű 

termékekkel van 

jelen 

a privatizáció 

anomáliai a 

gazdaságban 

a hazai tőke egy 

része offshore 

cégekben 

a tőkés réteg és 

az állam 

ellentétei 

az állami szerep 

problémái 

modernizáció 

elmaradása 

szerkezetváltás 

hiánya 

a gazdaság alapja 

ma is a 

kitermelőipar 

a nyersanyag 

lelőhelyek és a 

piac nagy 

távolsága 

a mezőgazdasági 

privatizáció 

problémái 

újgazdag réteg 

a társadalom 

jelentős 

részének nincs 

jelentős 

tulajdona 

erős vagyoni 

különbségek 

társadalmi 

feszültség erős 

az államtól 

várják a 

megoldást 

 

rablógazdálkodás 

környezettudatos 

gazdálkodás hiánya 

természetszennyezés 

folyók, 

ivóvízkészlet 

szennyezettsége 
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V. fejezet – EURÓPÁN KÍVÜLI ORSZÁGOK FÖLDRAJZA 

Hol jó a gazdaságnak, ha drágul a kőolaj? 

1. Délnyugat-Ázsia földrajza 

1. a)  1. Északon a Fekete-tenger 

2. Kaszpi-tenger 

3. Kaukázus (hegység) 

4. Keleten az Indus folyó 

5. Délen a Perzsa-öböl 

6. Nyugaton a Vörös-tenger 

7. Szuezi-csatorna 

b) 1. Mezopotámiai-alföld 2. Arab-tábla 3. Kaukázus 4. Szulejmán –hegység 5. Anatóliai-

fennsík 6. Kis-Ázsia peremhegységei 

   ősföld 2,5 

   gyűrthegység 3,4,6 

   alföld 1 

 

2. a)  

b) Közös: vallási központ 

Indoklás: Mekka az iszlám vallás központja, Jeruzsálem pedig 3 vallás hívei számára 

zarándokhely (keresztény, iszlám, zsidó) 

3. a) A kőolaj árrobbanás 1973-ban és 1979-ben következett be. A kitermelt nyersolaj 

hordónkénti árát rövid időn belül közel négyszeresére emelték. A második olajválság 1979-ben 

történt. 

b) Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC, angolul Organization of The Petroleum 

Exporting Countries) elsődleges célja a tagországok kőolaj-kitermeléssel kapcsolatos 

politikájának koordinálása. 

Jelenlegi tagjai: Algéria, Angola, Indonézia, Irán, Irak, Kuvait, Líbia, Nigéria, Katar, Szaúd-

Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Venezuela, Ecuador. 

A szervezetet 1960-ban alapították,1965óta Bécsben van a székhelye. 

c) Szaúd-Arábia, Kuvait 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1979
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91olaj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9ria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Angola
https://hu.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9zia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Irak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kuvait
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nig%C3%A9ria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Katar
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sza%C3%BAd-Ar%C3%A1bia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sza%C3%BAd-Ar%C3%A1bia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Arab_Em%C3%ADrs%C3%A9gek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://hu.wikipedia.org/wiki/1960
https://hu.wikipedia.org/wiki/1965
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
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4. a) 81% 

b) 1 barell =159 liter 

c) Kitermelését tekintve 22 % a részesedése, ami meghatározó tényező az olajpiacon. 

− A helyi lakosság életszínvonalának növelése (egészségügy, oktatás, lakás) 

− Az infrastruktúra fejlesztése (úthálózat, kikötők, repülőterek) 

− A modern ipar megteremtése (kőolaj-kitermelés–és feldolgozás, szervetlen vegyipar, 

 gépipar, építőipar, kohászati ágazatok, csővezeték) 

− Idegenforgalom fejlesztése 

− Tőkebefektetés  

 

A kultúrák találkozása 

2. Törökország és Izrael földrajza 

1. a)  Államforma: köztársaság 

 Pénznem: líra 

 Szavak: Barátság=arkadaslik , szia= merhaba, igen=evet 

Földrajzi helyzet: Két kontinens határán fekszik, összekötő kapocs szerepe van. Tengerek 

határolják. A tengerszorosok szerepe fontos a hajózásban. 

b) Az ország területének 3 %-a az európai, 97%-a az ázsiai kontinensen helyezkedik el. 

c) A térképen, a tengerszorosokon áthúzódó vonal. 

d) A  Marmaray egy többfunkciós alagút, amely Isztambul európai és ázsiai oldalát köti össze 

a Márvány-tenger alatt.  2013. október 29-én adták át a forgalomnak, a török állam születésének 

90. évfordulóján. 

2. a) Az ország gazdaságilag legfejlettebb térsége a főváros (Közép-anatóliai terület) és a 

Földközi-és Fekete-tengeri partvidék. Kiemelkedő a gazdasági teljesítménye Isztambul 

környékének. A legfejletlenebb Kelet-Törökország térsége. A fejlettség béli különbségek 

alapján az ország 3 részre osztható. A legfejlettebb és az elmaradott térségek közötti különbség 

hatalmas (28%-153%) Differenciáltabb képet mutat az EU átlaggal való összehasonlítás. A 

legfejlettebb térség az EU átlag fel. A Kelet-anatóliai terület ennek csak 8 %-a. 

b) A duális szerkezetnek megfelelően a gazdaság egyik pillére a hagyományos iparága ( textil, 

fémáru előállítás), a mezőgazdaság egyes területeken önellátó. A versenyképes iparágak is jelen 

vannak pl. autógyártás, elektronika, zömében külföldi cégek által. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Alag%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Isztambul
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rv%C3%A1ny-tenger
https://hu.wikipedia.org/wiki/2013
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_29.
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3. 1987. április 14-én nyújtotta be csatlakozási kérelmét, ma sem tag. 

Vallási: Törökország lakosságának 97%-a iszlám hitű. Bár szekularizált állam, de a vallás több 

területen jelen van az állam működésében. (pl. jogalkotás-jogszolgáltatás). Egyes európai 

politikusok az európai keresztény kultúrát féltik. 

Nemzetiségi: a törökországi kisebbségek problémája (kurdkérdés) 

Nemzetközi diplomáciai: görög-török ellentét, azon belül is Ciprus kérdése. Iszlám államokhoz 

való kötődése.  

Gazdasági: Törökország tagfelvételével egy nagynépességű, de gazdaságilag fejletlen állam 

válna taggá.(  GDP az EU átlag 22%-a) A gazdaság helyzete alapján nem befizető , hanem 

támogatandó állam lenne. 

4. Izrael 

Államforma: köztársaság 

Fizetőeszköz: shekel 

Szavak: Jó napot! - Sálom! 

Igen - Kén 

Nem - Lo 

a) Az éghajlati adottságok: az ország északi és partvidéki területén a mediterrán terület évi 

csapadékmennyisége csak 300-600 mm, de a nyár forró és száraz, a csapadék inkább télen hull. 

A déli területek éghajlata trópusi sivatagi éghajlat, ahol a csapadék mennyisége 250 mm alatti. 

Így igazi csoda, hogy az ország területének 20%-át sikerült művelésbe vonni. 

b) A Jordán folyó Izrael, Jordánia, Szíria által érintett folyó. A folyó alsó szakaszán az 

1,3milliárd köbméternyi természetes vízhozam durván 98%-át elvezetik évente, és a folyó 

hosszú szakaszait a kiszáradás fenyegeti. A vita a gátépítés és a kivehető vízmennyiség 

kérdésében folyik. A 98%-os felhasználás a biodiverzitás rovására megy, de hanem 

legfőképpen a helyi közösségek vízkészletekhez való hozzáférése szempontjából is romboló 

hatású. Az éghajlati változások miatt a folyó vízkészlete csökken. Az öntözővíz létkérdés az 

országok mezőgazdasága számára.  

c) Területének 30%-át elveszítette a tó. Ma már a vízszint csökkenése miatt két részre szakadt. 

A Holt-tenger egyszerre két oldalról pusztul. Északon az elsődleges forrásának számító Jordán 

mára szennyezett folyammá zsugorodott: vízhozama alig egyötöde a hetven évvel ezelőttinek, 

vizének jelentős részét háztartási és mezőgazdasági célokra használják. Délen pedig az 

ásványokat kitermelő ipari vállalatok áldozatává vált a tó. A szennyezettség megváltoztatja a 

tó vizének kémiai összetételét is. Így veszély fenyegeti az egyedülálló gyógyhatást is. 
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5. 

Tevékenység Úticél Indoklás 

Történelmi múlt és szokások 

megismerése 

Izraeli 

körutazás  

Zarándoklat a keresztény vallás szent 

területére. Megismerni a főbb valláshoz 

kapcsolódó nevezetességeket, állomásokat. 

Látogatás egy kibucban. 

Kalandsport vagy 

katasztrófa turizmus 

Dubai - 

szafari a 

sivatagban 

Az Arab sivatag természeti viszonyainak 

megismerése terepjáró szafarin. 

A nomád beduin életmódba betekintés ( 

nomadizmus)- életmód solymászat, 

tevegelés 

Sport a sivatagban pl. Sandboarding, 

hőlégballonnal a sivatag formakincsének 

megismerése 

Pihenés és relaxáció 
Egyiptom - 

Nílusi utazás 

A Nílus, mint jövevényfolyó megismerése.  

A sivatag és az életmód kapcsolata.  

Történelmi nevezetességek a folyó mentén. 

 

 

Elillant-e a Japán csoda? 

3. Japán földrajza 

1. államforma: alkotmányos monarchia (császárság) Fizetőeszköz: yen  

Szavak: köszönöm=arigato,  Jamata!=Viszlát! 

a) A Japán-szigetek a Pacifikus –hegységrendszer szeizmikusan aktív területén fekszik, három 

lemez találkozásánál. A szigetív szubdukció, lemezalábukás következményeként jött létre. 

Térképen jelölje az Eurázsiai és Pacifikus lemez mozgásának irányát. 

Szent hegy: Fuji  

A vulkánosság természeti következményei: cunami, földrengés 

b) A térképre beírni: Japán-tenger, Csendes-óceán 

c) Hokkaidó, Honsú, Shikoku, Kjusú 

2. a) ábra tovább szerkesztése 

Állam: fejlesztés (oktatás,) K+F+I, exportösztönző gazdaságpolitika, infrastruktúra, stabil 

pénzügyi környezet, külkereskedelem támogatása, ipari beruházások, katonai kiadások 

alacsony szintje, technopolisz-program 

Ember: alacsony munkabér, mentalitás (hűség, szorgalom, hivatástudat), képzettség,  
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Tudás-technológia: modern innovatív fejlődés (robottechnika) 

Tőke: a tőkekivitel és behozatal magas aránya 

 

3. a) természeti erőforrások: szén, víz (tenger, folyó)  

b) ásványkincsekben szegény, a termőföld aránya kevés (domborzat)  

c) Az alapanyag termelő iparágak helyett a feldolgozó iparágak túlsúlya jellemző. A Kis anyag 

és energiaigényű és nagy szaktudást igénylő iparágak jellemzőek. Dinamikus külkereskedelmi 

kapcsolatrendszere biztosítja a szükséges importtermékeket. 

4. A Tokiói-öböl két fő változása a mesterséges szigetek kialakítása és a csatornarendszer 

bővítése. Ezzel bővült a kikötői kapacitás pl. új dokkok kialakítása. A mesterséges szigeteken 

kikötőhöz kapcsolódó ipari üzemek, feldolgozó üzemek, konténerkikötők, logisztikai 

rendszerek jöhettek létre. A kikötő teherforgalmának növekedését érhették el. Illetve a kikötőbe 

települt üzemek a beérkező nyersanyagot itt dolgozhatják fel. A terjeszkedés a tenger rovására 

növeli az ország területét. 

5. A házasságkötések száma csökken. A házasságok megkötésének ideje kitolódik. A 

családmodell változása. 

A japán népesség várható élettartama maga illetve az idős népesség aránya a korábbi nagyobb 

természetes szaporulat miatt az össztársadalom arányán belül magas. 

Az aktív keresők aránya csökken, a nyugdíjasok száma növekszik. Növekvő a nyugdíjkiadások 

aránya. 

6. a) A japán ipari tengely az ország D-DK-i részén húzódik Honsú szigetén. 

b) Tokió- Kawasaki-Yokohama- Tokió (az ipari termelés 60%-a) pénzügyi központ, a világ 

második, a Csendes-óceáni térségvezető pénzügyi központja. A gépipar, kohászat, informatikai 

ipar, elektronikai ipar fő központjai. Közlekedési gépgyártás, kikötői ipar. 

Osaka–Nagoya–Kobe–Kyoto: ipari termelés 18%-a. Vegyipar fellegvára, kohászat, 

feldolgozóipar, elektronikai és kommunikációs cégek központjai. Kyoto: hagyományos 

iparágak= selyem, kerámia. 

7. a) Tokió, Yokohama, Osaka 

b) Szeikan-alagút Honsú-t köti össze Hokkaidó szigetével. Hossza 53,85 km 

 https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeikan-alag%C3%BAt  

c) Természeti viszonyok-szigetország, domborzat, nagy földrajzi távolság (É-D) 

Társadalmi tényezők: népesség nagy száma, urbanizáció magas foka  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hons%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hokkaid%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeikan-alag%C3%BAt
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Merre húznak az ázsiai vadlibák? 

4. Kelet-és Délkelet-Ázsia földrajza 

1. 

A kivitel bővítésének főbb 

tényezői 

1960 

körül 

1970 körül 1980 körül 1990 körül 

Tőkekivitel, új kutatási 

eredmények, kvaterner szektor 

 

   Japán 

Nagy szaktudást igénylő 

csúcstechnológiai termékek 

  Japán Tajvan 

Szingapúr 

Hongkong 

Dél-Korea 

 

Beruházás-és nyersanyagigényes 

termékek 

 Japán Tajvan 

Szingapúr 

Hongkong 

Dél-Korea 

Thaiföld, 

Indonézia 

Malajzia 

Fülöp-szigetek 

Sok olcsó munkaerőt kívánó 

egyszerű iparcikkek előállítása, 

pl. textília, konfekció, játék. 

 

 

Japán 

Tajvan 

Szingapúr 

Hongkong 

Dél-Korea 

Thaiföld, 

Indonézia 

Malajzia 

Fülöp-szigetek 

Kína 

India 

Vietnam 

 

2. Az adatok rendezése után Excel programban ábrázolni oszlop diagram formájában. 

Elemzés: Az egy főre eső GDP nagysága alapján a Japán gazdaság értékét a „kis tigrisek 

„ország csoport beérte. Szingapúr gazdasági mutatója már meghaladja mind Japán, mind az 

ország csoportjának mutatóhát. A második követő csoport bár a fejlődés útjára lépett, de az egy 

főre eső érték alapján még jelentős a lemaradás. Kimagaslóan nagy a szakadék az 1990 körül 

induló országok esetében. Ezt az értékelt azonban nem téveszthetjük össze a gazdaság 

fejlődésének dinamizmusával. ( Lásd Kína átlagos 7-9 %-os évi növekedési üteme.) 

Országok GDP/ fő USD 

Hongkong 38 124 

Japán 38 684 

Dél-Korea 25 977 

Szingapúr 55 182 

Vietnam 1 911 

Kína 6 807 

Malajzia 10 583 

Thaiföld 5 779 

Indonézia 3 475 

Banglades 958 

Fülöp-szigetek 2 765 

Nepál 694 

Laosz 1 661 

Tajvan 20 900 
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3. Tajvan, Szingapúr, Hongkong, Dél-Korea 

4. 

 Dél-Korea 

(Szöul) 

Tajvan (Tajpej) Hongkong Szingapúr (646 

Km2) 

Földrajzi 

elhelyezkedés 

K-Ázsia 

Határai: Kína, 

Sárga-és Japán 

tenger, Délen a 

forgalmas Koreai-

szoros 

Szigetország  

(Formoza szigete) 

K-Ázsia 

partvidékén, a Kíni 

Népköztársaság 

része, kikötő 

A Maláj-félsziget 

déli csúcsán 

helyezkedik el.  

 

Természeti 

adottságok 

kikötő, kedvező 

földrajzi 

elhelyezkedés 

kikötő kikötő kikötő 

Ásványkincsek ásványkincsek-

ben szegény 

ásványkincsek- 

ben szegény 

ásványkincsek- 

ben szegény 

ásványkincsek- 

ben szegény 

 

 Malajzia Indonézia Thaiföld 
Fülöp-

szigetek 

Földrajzi 

elhelyezkedés 

Az Maláj-félszigeten és 

Borneó egy részének 

területén elhelyezkedő 

ország. Jelentős 

közlekedés földrajzi 

tényező a Malakka-

szoros. 

A világ 

leghosszabb 

szigetcsoportján, 

az 

Indonézszigeteken 

terül el, a Maláj-

félsziget és 

Ausztrália között. 

Az Indonéz 

Köztársaságot 18 

000-nél is több 

sziget alkotja, 

amelyek közül kb. 

6000 sziget lakott. 

Átszeli az 

Egyenlítő 

 7000 sziget, 

lemezszegély, 

aktív terület, 

kedvező 

földrajzi 

helyzet Ázsia 

peremén. 

Természeti 

adottságok 

Eurázsiai-

hegységrendszer, aktív 

vulkanikus és szeizmikus 

terület.  

Éghajlata: forró övezet-

egyenlítői éghajlat 

Tengerpart 

ásványkincs-

gazdagság, trópusi 

egyenlítői 

éghajlat, 

tengerpart, 

kedvező földrajzi 

helyzet 

ásványkincs-

gazdagság, 

trópusi 

egyenlítői 

éghajlat, 

tengerpart, 

kedvező 

földrajzi 

helyzet 

ásványkincs-

gazdagság 

Ásványkincsek ónérc, kőolaj-és földgáz 

fa 

földgáz 

kitermelés, ón, 

kén, fa 

ón, mangán, 

cink, ólom, 

drágakő 

 

nikkel, króm, 

réz 
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5. népsűrűség: 7540 fő/ km2 

„Oroszlánország” 

A gyarmati helyzetből ma független, a világ legdinamikusabban fejlődő gazdaságainak egyike. 

Egyedüli természetföldrajzi előnye a közlekedés földrajzi helyzete volt. A Dk-ázsiai térség 

legfontosabb kikötőhelye. Társadalmi-gazdasági okok: képzett szorgalmas munkaerő, 

oktatásfejlesztés, magas technikai felkészültség, innovációs képesség, tudatos állami 

gazdaságfejlesztés, exportösztönző gazdaságpolitika, fejlett infrastruktúra, pénzügyi központ 

(bankszektor) 

6. a) Kistigrisek 

Indoklás: Gazdaságfejlődésükben fontos szerepe van a tőkekivitelnek.  

A befektetés iránya főként a 3. hullám országai. 

b)  4. feladat 

c) 3. hullám országai 

Az országcsoport államaiban nagyon alacsony a munkaerő ára. A munkavállalók száma magas.  

 

A világ legnagyobb belső piaca 

5-6. Kína földrajza 

Államforma: népköztársaság, 

Fizetőeszköz: jüan  

Szavak: 

 

 

1. a) Berajzolni a térképre a megadott földrajzi neveket 

b) Bejelölendő folyók: Jangce, Sárga-folyó, 

c) átló helyzete ÉK-DNY 

d) monszun (mérsékelt övi), iránya télen szárazföld felül ÉNY, nyáron tenger felöl DK. 

2. a) 1970: széles talpú/ piramis  2014: harang/méhkas  2050: urna/koporsó 

b) A második népesedési ciklushoz, amely a tankönyv 198.oldal 5.8 ábrájáról leolvashatóan az 

1960-70as évekre volt jellemző. 

我  én  voa 

朋友  barát  phangjou (g lágy) 

汽车  autó, kocsi  cícsue 
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Beavatkozás: 70-es évektől: egygyermekes családmodell, születésszabályozás, állami 

adminisztratív és pénzügy retorziók, házasság korhatárának emelése  

Öregedő társadalom:” 4-2-1” probléma. Az öregedő népességet nem képes eltartani a csökkenő 

számú fiatal népesség. 

3. 

Időszak Jellemzők és események 

1945–1949 

 

1950-től 

1966-77 

polgárháború Kínában –› a két Kína kialakulása 

Tajvan: Kínai Köztársaság (amerikai segítség) 

Kínai Népköztársaság – szocialista berendezkedés kialakítása 

szocialista iparosítás 

kulturális forradalom 

1970-es 

évektől 

 

gazdasági reformok 

piacgazdaság elemeinek megjelenése, külföldi tőke minimális megjelenése 

diplomáciai lépések 

1978-tól A nyitás politikája-gazdaságfejlesztés, piaci nyitás 

 

4.  

Magas-Kína                                                                                    Alacsony-Kína 

Északról délre:                                                                        

magashegységi és mérsékelt övezeti félsivatagi-sivatagi 

éghajlat. A tengerszint feletti magasság eléri a 3000-5000-m  

magasságot.  

művelésre alkalmas terület aránya kevés, 

löszfennsíkok, feltöltött síkság- 

jelentős belső lefolyású terület, délen a  

Dél-kínai hegyvidék  

sivatag: oázisgazdálkodás (gyapot, rizs,  

búza)  

Jellemző: hegyvidékek,  

félsivatagi területeken állattartás 

pl. Belső-Mongólia, Tibet 

jellegzetes állatok: 

baromfi, szarvasmarha, sertés,  

ló, teve, jak, selyemhernyó, 

 

 

1.tavaszi búza, köles, cirok, 

cukorrépa, szója 

2. őszi búza, rizs, kukorica, 

földimogyoró, zöldségfélék, gyapot 

3. rizs (1-2 aratás)kukorica, gyapot, 

repce, tea 

4. rizs (2-3 aratás), batáta, 

cukornád, déligyümölcsök 

 

 

5. a) Főbb megállapítások: 

A nyitás politikája következtében meginduló gazdaságfejlődésnek eredménye, hogy az 1990-

es évektől kezdve Kína gazdaságfejlődése dinamikusan nő. 

2014-ben utol érte az USA-t. 

monszun égh., nedves 

kontinentális égh. 
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Növekedése a prognózisok szerin elhagyja az USA növekedési ütemét. 

b) 1914-üta az USA a világgazdaság 1. hatalma. Első helyét Kína fejlődése veszélyezteti. Bár 

ez veszélyeket is rejt magában.  

Pl. Peking világgazdasági nyitása révén egyre sebezhetőbb: a világkereskedelmi kapcsolatok 

növelik a váratlan gazdasági sokkok Kínába való begyűrűzésének kockázatát. Emellett a kínai 

bankrendszer viszonylag fejletlen, nem tudja „feldolgozni” az egyre jelentősebb nagyságú 

külföldi tőkét. Ezért a kínai vezetés a tartalékok nagy részét biztonságos, ugyanakkor alacsony 

hozamot biztosító külföldi (főleg amerikai) állampapírokba fekteti. 

6. 

a) Vásárlóként: élelmiszerek ,, ruházati termékek, híradástechnikai termékek, háztartási 

elektronikai termékek, mobiltelefon, 

b) kínai befektetések Magyarországon: Huawei, Wanhua (Borsod Chem) 

7. Kínai újévi szokások (holdújév), étkezésben tea illetve étkezés eszközei pl. Pálcika,  

 

A lassan ébredő óriás 

7. India földrajza 

1. államforma: köztársaság 

Fizetőeszköz: rúpia 

Szavak: egy-ék, kettő-dó, három -tín 

a) 1947-ben az egykori gyarmatosító felosztotta  a Hindusztáni területet. India, Pakisztán és Sri 

Lanka területére. Ekkor Pakisztán még két részből állt. ( Ny-és K-Pakisztán. 1971-ben jött létre 

Banglades K-Pakisztánból.  

b) vallási alapon 

c) Bejelölendő államok: Pakisztán, India, Sri Lanka, Banglades 

d) India politikai és spirituális vezetője, az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakja. A 

Nemzeti Kongresszus Párt vezetőjeként erőszakmentes politikát hirdetett a függetlenség 

eléréséért.1948-ban meggyilkolták. 

f) A Tibeti-fennsíkon eredő, 3200 kilométer hosszú Indus folyó és 20 mellékfolyója által 

alkotott folyórendszer a világ egyik legnagyobb egybefüggő öntözőrendszere. A több mint 

egymillió négyzetkilométernyi vízgyűjtő-területtel rendelkező Indus vízhozama 

másodpercenként 6600 köbméter. Az indiai Dzsammu és Kasmír tartományból a Pakisztánhoz 

tartozó Északi Területeken átfolyva halad tovább végig az országon, a pakisztáni gazdaság fő 

vízforrását adva. A vízfelhasználást és megosztást 1960-ban nemzetközi szerződésben rendezte 
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a két állam. A növekvő energia és vízigény konfliktushelyzetté vált. India erőműrendszert épít, 

veszélyeztetve a pakisztáni öntözés létét. A víz mennyiségének csökkenése és a nagyszabású 

tervek konfliktus helyzetté értek az ezredfordulóra.  

2.  

Demográfiai problémák Demográfiai mutatók 

− népességrobbanás 

− nemek arányának eltolódása (férfi 

többlet) 

− magas népsűrűség 

− a népesség területi elhelyezkedésének 

aránytalansága 

− a fiatalkorú népesség magas aránya 

− írástudatlanok magas aránya  

− kasztrendszer- a társadalom egy részének 

kitaszítottsága 

− gyermekek alkalmazása 

− vallási ellentétek 

 

− népességszám 

− természetes szaporodás 

− népsűrűség 

− népesség nem szerinti és kor szerinti 

megoszlása 

− Írástudatlanság (analfabéták száma) 

− Kaszt (társadalmi csoport) 

− munkanélküliség 

− a népesség vallás szerinti megoszlása 

− korfa 

A legsúlyosabb demográfiai probléma a népességrobbanás. India társadalma fiatalodó 

népességű.  
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Kik a 20 éves NAFTA nyertesei? 

8-9. USA, Kanada, Mexikó földrajza 

1. a) 1492  OK: Az Újvilág felfedezése / Kolumbusz Kristóf 

b) határai: természetes és politikai (országok) bejelölése 

 

d) Colorado, Rio 

Grande, Columbia, 

Mississippi-Missouri, 

Ohio, Szent –Lőrinc- 

víziút 

e) Hogyan keletkeztek a 

kontinens legnagyobb 

tavai? 

jég által (glaciális) 

kialakított tavak,  

Nagy –tavak 

 

 

Észak-Amerika tájai 

Jelöld a térképen 

különböző színekkel!) 

A képződés 

ideje 

Hogyan 

keletkezett? 

Milyen a felszíne? 

Fontosabb 

ásványkincsei 

(Rajzold a 

jelüket a 

térképvázlatba!) 

Mely 

iparágnak 

volt telepítő 

tényezője? 

Kanadai-ősmasszívum 
ős- és előidő 

 

fedetlen – jég által 

letarolt  

fedett táblás vidék  

vasérc, 

nehézfémek, 

szén, kőolaj, 

földgáz 

kohászat, 

vegyipar 

Appalache óidő vetődés vasérc, feketeszén kohászat 

Pacifikus –hegységrend-

szer részei 

Préri  

középidő 

 

A hegység 

kialakulásának 

kezdete 

tengerelöntés, 

üledékréteg 

lerakódása 

barnaszén, kőolaj, 

földgáz, uránérc, 

bauxit 

vegyipar, 

atomipar, 

alumínium-

kohászat 

Pacifikus –

hegységrendszer  

Mississippi-alföld 

 

újidő 

 

Két lemez 

ütközésének 

eredménye- 

gyűrődés, a hegység 

kiemelkedése 

folyóvíz általi 

feltöltés 

színes és 

nemesfémek ércei 
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f) Sorrend NY -ról keletre haladva: 

Csendes-óceán-. Parti-hegység-SierraNevada-Colorado-fennsík-Sziklás-hegység-Préri-

Mississippi-alföldje-Appalache-Pari-síkság 

2.  

a) Folyamatosan nő. 

b) születések és halálozások száma 

c) Az USA természetes szaporodásának száma nő. A fejlett országokban a természetes fogyás 

a jellemzőbb folyamat. 

d) természetes szaporodás és a bevándorlás  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A rozsdaövezet nagy hagyománnyal rendelkező nehézipari körzetek, amelyek termelése 

válságba került, a környezeti terhelésük nagy. 

Gazdasági változás- szerkezetváltás (barna és zöldmezős beruházások) 

Társadalmi: munkanélküliség, elvándorlás, gettósodás, társadalmi feszültségek 

 

 

 

 

 

Energiahordozó: feketeszén 

Hol: Appalache 

Érc: vasérc 

Hol? Felső-tó vidéke, Kanada, 

Dél-Amerika 

Szállítás: vasúti szállítás 
Szállítás: viziút 

Iparágkohászat 

Hol: Pittsburgh, Cleveland, Chicago, 

Buffalo 
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5. 

Beköltöző lakosság 

(képzetlen, színes bőrű) 

  

szuburbia    tudatos várospolitika, rehabilitáció 

Fejlesztés (üzlethálózat, utak stb.)   visszaáramlás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

city

belső lakóhely 
öv -állagromlás 
gettó és slum 
kialakulása

külső 
munkahely öv
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6.  

 KANADA USA MEXIKÓ 

Előnyök − olcsó munkaerő 

− tőkekivitel 

− TNC-k számára 

leányvállalatok 

létrehozása 

− adókedvezmény 

− befektetési 

lehetőségek bővülése 

− olcsó nyersanyag 

− vámmentesség/ 

kereskedelmi 

akadályok megszűnése 

− mezőgazdasági 

termények piaca 

− olcsó munkaerő 

− tőkekivitel 

− TNC-k számára 

leányvállalatok 

létrehozása 

− adókedvezmény 

− befektetési 

lehetőségek bővülése 

− olcsó nyersanyag 

− vámmentesség/ 

kereskedelmi 

akadályok megszűnése 

− mezőgazdasági 

termények piaca 

− munkahelyteremtés 

− Tőkebehozatal (ipari 

parkok) fejletlen 

régiókban 

− export növekedése 

− adóbevétel 

− vámmentesség 

Hátrányok − munkahelyek száma 

csökkenhet 

− munkabér csökkenés 

− TNC-k termelésének 

egy részét kiviszi a 

hazai gazdaságból 

− munkahelyek száma 

csökkenhet 

− munkabér csökkenés 

− TNC-k termelésének 

egy részét kiviszi a 

hazai gazdaságból 

− integráció magasabb 

szintjének hiánya 

− a munkaerő szabad 

áramlásának hiánya 

− profitkivonás a 

gazdaságból 

− egyoldalú piaci 

kapcsolatok 

− alacsony bérszínvonal 

− amerikai túlsúly a 

gazdaságban 

− A világpiaci kőolajárak 

változásának kitettség 
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Mexikótól a Tűzföldig 

10. Latin-Amerika földrajza 

1. 

A bevándorlás 

időszaka 

A bevándorlás iránya 

(honnan? hová?) 
A népesség elnevezése 

Kr. e. 20 000 év 
Ázsiából Amerikába a Bering- 

szoroson keresztül 

indiánok – főbb indián 

civilizációk: azték, maja, inka 

15. századtól  

Európából (spanyol) 

gyarmatosítók- Közép-és Dél-

Amerika 

spanyol, portugál: 

leszármazottjaik a kreolok 

 

15-16. századtól  

Spanyol és portugál 

gyarmatok kiépülése- 

(alkirályságok) 

Néger rabszolgák Afrikából 

történő behurcolása 

négerek, kreolok, a rasszok 

keveredése (mulatt, mesztic, 

zambó) 

 

19. századtól 
Európai bevándorlás  

Francia és angol gyarmatosítás 

négerek, kreolok, a rasszok 

keveredése- mulatt, mesztic, 

zambó 

20. század első fele 

Európai bevándorlók a Közép- 

K-európai térségből  

 

négerek, kreolok, a rasszok 

keveredése (mulatt, mesztic, 

zambó) 

2. A térkép színezése az atlasz és a táblázat alapján 

3. 

ősföld 
vasérc 

 

röghegység 
vasérc, feketeszén 

 

táblás vidék 
kőolaj, földgáz, bauxit, uránérc 

 

gyűrthegység 
színes-és nemesfémek ércei (réz, ón, arany, ezüst) 

 

self (kontinentális talapzat) 
kőolaj, földgáz 

 

 

4. 

1. szakasz: 1950-1970 2. szakasz: 1980-1990 3. szakasz: 1990-2010 

3,4,11, 5,6,7,8,9,12, 1, 2,10,11,13,14 
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5. Az ábrának megfelelő elrendezésben 

− állami gazdasági fejlesztési 

programok 

− állami beruházások 

− a nemzeti valuta stabilitása 

− stabil politikai környezet 

− exportélénkítő politika 

− Fejlesztés (oktatás, infrastruktúra) 

− népességszám alakulása 

− tiszta piaci környezet megteremtése 

− korrupció elleni lépések 

− társadalmi egyenlőtlenségek 

− egyoldalú gazdaságszerkezet 

− integrációs folyamatok bővítése 

− gazdasági kapcsolatokban 

kezdeményező szerep 

− nemzetközi programok (sport, 

kultúra) 

− TNC-k jelenléte 

− USA fölénye 

− nemzetközi politikai és pénzügyi 

környezet folyamatai 

− nemzetközi stabilitás 

 

6. a) Az offshore angol kifejezés szó szerinti jelentése: parton túli, parton kívüli. Azon 

vállalatok tartoznak ebbe a kategóriába, melyek a cégbejegyzés országában nem folytatnak 

tevékenységet. 

b) Adóparadicsomnak nevezzük azokat az országokat, ahol kedvező adózási feltételeket 

biztosítanak a gazdasági szereplők számára. Az adóparadicsomok gyakran kis, elszigetelt 

országokban alakulnak ki, ahol a gyenge természeti adottságok miatt kis jövedelmet hoz a 

mezőgazdaság és az ipar. Az ilyen országok a turizmus mellett többek között az idegen tőke 

vonzásából tudják fenntartani magukat. Az adóparadicsomok rendszerint egymástól eltérő, de 

a vállalatok számára rendkívül kedvező engedményeket tesznek, amellyel számos vállalatot 

vonzanak magukhoz. 

Néhány kedvezmény: 

− minimális összegű társasági adó 

− minimális bejelentés kötelezettségek az állam felé, 

− nem kell nyilvánosságra hozni a tényleges tulajdonosok és vezetők nevét 

− cégalapítás minimális költségei 

c)…. amelyek, gazdaságában a mezőgazdasági termelés ( banán, kávé, kakaó) a meghatározó. 

Ezekben az országokban az amerikai tőke gazdasági jelenléte alapvető. 

Kéményes ipar, zöldmezős beruházás  
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Miért van kétféle Afrika? 

11. Afrikai nehézségek 

1.  

1. útvonal (sárga színnel jelölve) 

Tájak: Atlasz–Szahara–Szudán–Kongó-medence – 

Kalahári sivatag – Dél-afrikai-magasföld 

2. útvonal (pirossal jelölve) 

Tájak: Dél-afrikai-magasföld–Kalahári-medence–

Kelet-afrikai-magasföld–Etióp-magasföld 

Kibó - 5895m 

Az Afrikai-árokrendszer egy lemezhatár, amelynek 

távolodó mozgása megrepesztve Afrika 

árokrendszerét-utat nyit az óceánná nyíló Vörös-

tengernek. 

3. útvonal: (kék színnel jelölve) Tájak: Etióp-magasföld – Szudán 

Csád tó, amelynek a csapadékhiány és az erős párolgás a vízfelület erős csökkenését okozza. A 

folyók nem érik el a tavat (Chari és Logone). 

1. útvonal: Északról délre haladva: 

Mediterrán éghajlat (meleg mérsékelt öv) – forró övezeti sivatagi éghajlat – szavanna éghajlat 

– egyenlítői éghajlat – szavanna éghajlat – forró övezeti sivatagi éghajlat – mediterrán éghajlat 

2. 

Gyarmatosító Gyarmat 

Egyesült Királyság 

 

 

 

Franciaország 

 

 

Olaszország 

Belgium 

Szudán 

Kenya 

Tanzánia 

Mozambik 

Algéria 

Szenegál 

Mauritánia 

Líbia 

Kongó 
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3. 

UTAZÓ Úti cél és felfedezés 

Benyovszky Móric 1776-ban Madagaszkár szigetén megalapította a francia király 

nevében Louisbourg városát. Madagaszkár királyává választották 

Magyar László Célja a Kongó forrásvidékének megtalálása.3 afrikai utazása során 

a Kongó és Zambézi folyók vidékét kutatta. Kutatási anyagát, 

útleírásait, az általa készített térképeket hazaküldte a Magyar 

Tudományos Akadémiának. Ezekből1859-ben az Akadémia 

kiadásában jelent meg könyve, „Magyar László dél-afrikai utazásai 

1849–1857. években” címmel.1858-ban a Magyar Tudományos 

Akadémialevelező tagjává választotta. 

 gróf Teleki Sámuel 1887-1888-ban Kenya északi részébe indult első európai expedíció 

vezetője. Ő fedezte fel és nevezte el (Rudolf trónörökösről) a 

Rudolf-tavat és (Rudolf feleségéről, Stefánia belga hercegnőről) a 

Stefánia-tavat. Vulkánt neveztek el róla. 

Kittenberger Kálmán Afrika-kutató, zoológus, tanár, vadász és természettudományi író. 

6 alkalommal összesen 16 évet töltött ott. Több mint 60 000 

példányból álló anyaggal gazdagította a Magyar Nemzeti Múzeum 

állattani gyűjteményeit. Ez a gyűjtemény mintegy 300 új állatfajt 

tartalmazott, amiből közel negyvenet Kittenbergerről neveztek el. 

1903-1906 között azokat a területeket járta be a Kilimandzsáró 

vidékén, ahol másfél évtizeddel korábban Teleki Sámuel járt. 1906-

1907-ben járt Tanzániában. Etiópiában a tudományosan szinte 

teljesen feltáratlan Danakil-földön végzett kutatásokat. 1908 és 

1912 között a Viktória-tó keleti partvidékén, míg a világháborút 

megelőző két esztendőben Ugandában és Belga Kongóban gyűjtött 

és vadászott. 

Less Nándor Less Nándor geográfus, botanikus, tájfutó. 1993. január 6-án 

Ugandában a Ruwenzori-hegység 5109 m magas Margherita-

csúcsán töltötte.  

Almásy László 1932. május 1- én tette első jelentős felfedezését, amikor megtalálta 

a Zarzura oázist. Képek völgyének, Vádi Szúra) nevezett 

barlangokban neolitikus strucc-, pálma-gazella-, 

zsiráfábrázolásokat vörössel festettek a falakra. 

 

4. a) és b) A játék regisztrációt igényel! A játék a Monopolyhoz hasonló. Érdekességek, képek, 

filmek színesítik. Választható más személy is. 

Uche - nigériai orvos 

Abdul-marokkói műkereskedő 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Tanz%C3%A1nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eti%C3%B3pia
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Dank%C3%A1lia&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vikt%C3%B3ria-t%C3%B3_(Afrika)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Uganda
https://hu.wikipedia.org/wiki/Belga_Kong%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rwenzori-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1932
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zarzura_o%C3%A1zis&action=edit&redlink=1


86 

 

Melyek az afrikai felzárkózás lehetőségei? 

12. Gyakorlati óra 

1. Választhatnak konkrét országot, de lehet a feldolgozás a térség általános problémáinak 

elemzése.(tankönyvi szempontok alapján) 

2. Ország bemutató a Dél-afrikai Köztársaságról 

http://planethungary.com/del-afrikai-koztarsasag 

http://www.afrikaexpo.hu/index.php?modul=aktualitasok&kod=70&kezd=0 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dél-afrikai_Köztársaság 

www.southafrica.info/about/geography/geography.htm 

http://foldrajzmagazin.hu/afrika/del-afrikai-koztarsasag/ 

3. Afrika első nemzeti parkja az 1906-ban alapított namíbiai Etosha Nemzeti Park. 

 

http://planethungary.com/del-afrikai-koztarsasag
http://www.afrikaexpo.hu/index.php?modul=aktualitasok&kod=70&kezd=0
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dél-afrikai_Köztársaság
http://www.southafrica.info/about/geography/geography.htm
http://foldrajzmagazin.hu/afrika/del-afrikai-koztarsasag/
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VI. fejezet – FENNTARTHATÓSÁG - KÉRDŐJELEKKEL 

Feléljük a természeti erőforrásokat? 

1. Takarékosabban, hatékonyabban! 

1.  

 

2. A) és B) önálló munka 

3. a) Az ENSZ 1997-ben a Kiotói egyezmény keretében meghatározta a Világ CO2 

kibocsátásának keretszámait, melyet mára majd a világ összes nemzete elfogadott. Minden 

ország meghatározott mennyiséget bocsájthat ki. 

b) Energetika pályázatok (panelprogram, energiatakarékos berendezések cseréje) 

4. a) A filmhez kapcsolódik a megoldás. 

b) energetikai tanúsítvány fajlagos energia megtakarítási, megőrzési és takarékossági skála  

( pl. háztartási eszközök, lakások energiamegtakarítása) 

c) Vásárláskor figyelembe veszem. 
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A fenntarthatóság bűvöletében 

2. A fenntarthatóság kérdőjelei 

 

1. Természetvédelem:1,3,10,11,12,14 

Környezetvédelem:2,4,7,8,9,15 

Metszetbe:5,6,13, 

2. a) és b) önálló és helyi megoldást igényel 

3. www.greenpeace.org/hungary/ 

4. http://okopack.hu/hu/magyarorszagon-hasznalatos-okocimkek-gyujtemenye 

 

5. a) május 22 

b) http://www.biodiv.hu/convention 

c) saját megoldás pl. Fogjunk össze? 

http://www.greenpeace.org/hungary/
http://okopack.hu/hu/magyarorszagon-hasznalatos-okocimkek-gyujtemenye
http://www.biodiv.hu/convention
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